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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001069-90.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. H. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. S. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

C. C. M. S. (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1001069-90.2016.8.11.0007. 

EXEQUENTE: ELIANE CARDOSO HONORATO EXECUTADO: ANILTON 

MACHADO SOBRINHO Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença 

proposto por Caroline Cardoso Machado Sobrinho representada por sua 

genitora Eliane Cardoso Honorato contra Anilton Machado Sobrinho, todos 

devidamente qualificados. Ao Id. 9320577 a parte exequente informou que 

o executado inadimpliu com a prestação alimentícia, pugnando pela 

intimação deste para pagar o devido, no rito do art. 528, do CPC/15. Em 

decisão de Id. 9647224 a inicial foi recebida determinando a intimação do 

executado nos termos do art. 523, do CPC/15. Ao Id. 10744010 o feito foi 

chamado à ordem para adequar o rito ao do art. 528, do CPC/15. A parte 

exequente, ao Id. 11527639, requereu que fosse realizada penhora em 

ativos financeiros do executado, por meio do Sistema Bacenjud. Instado a 

se manifestar, o Ministério Público pugnou por nova intimação do 

executado, para que seja adequado o rito ao do art. 523, do CPC/15. É o 

relato do necessário. Decido. Não obstante ao pedido da parte exequente, 

vislumbro que momentaneamente não se pode proceder com a penhora 

nos ativos financeiros da parte executada, tendo em vista que a penhora 

se daria por eventual inércia ao pagamento, após intimação judicial, o que 

não ocorreu nos autos. Desta forma, considerando ainda que e a parte 

exequente requer a conversão do rito a ser seguido nesta execução, 

optando pela penhora em caso de inércia da parte executada, acolho o 

parecer ministerial e DETERMINO que: 1) Com relação à execução de 

alimentos referente aos meses de janeiro/2018 à março/2018, pelo rito do 

art. 523 do CPC/2015, INTIME-SE a parte executada pessoalmente para 

que, no prazo de quinze (15) dias, efetue o pagamento do débito, 

devidamente atualizado, acrescido das custas, sob pena de incidência de 

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

honorários de dez por cento (10%), pelo rito do artigo 523 do CPC/15. 2) 

Após decorrido o prazo de que trata o item anterior, caso haja informação 

de pagamento nos autos e ela não tenha originado da parte credora, 

INTIME-SE esta última para dizer o que for de seu interesse, no prazo de 

quinze (15) dias. 2.1) Se decorrido tal prazo sem que haja notícia de 

pagamento nos autos, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE, imediatamente, 

MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO, que deverá ser cumprido na 

forma do artigo 523, § 3º do CPC. 2.2) Transcorrido o prazo de quinze (15) 

dias sem o pagamento voluntário, AGUARDE-SE o decurso do prazo 

também de quinze (15) dias para que a parte executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. CERTIFIQUE-SE a respeito (art. 525, 

caput, CPC/2015). 3) Após o cumprimento do item “2.2”, ABRA-SE VISTA 

dos autos ao Ministério Público. 4) Se necessário for, poderá o Sr. Oficial 

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

Ciência à Defensoria Pública e ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Alta Floresta-MT, 30 de maio de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA 

BATISTA Juiz Substituto

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000379-90.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMIR IZAIAS LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Art. 701, XVII da CNGC, impulsiono 

estes autos com o fito de: I) certificar a tempestividade da Contestação 

sob Id 12901588; II) intimar a Parte Autora para apresentar sua Réplica, no 

prazo de 15 (quinze) dias, ao teor do Art. 350 do CPC. VINICIUS AUGUSTO 

JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001856-85.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZIA MARTINS DE MATTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Art. 701, XVII da CNGC, impulsiono 

estes autos com o fito de: I) certificar a tempestividade da Contestação 

sob Id 12294903; II) intimar a Parte Autora para apresentar sua Réplica, no 

prazo de 15 (quinze) dias, oportunidade na qual poderá também se 

manifestar acerca do Laudo Pericial de Id 11501074. VINICIUS AUGUSTO 

JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001942-56.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA FATIMA GIGLIOTTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEILSON FAUSTO BUZATO OAB - PA0019819S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Art. 701, XVII da CNGC, impulsiono 

estes autos com o fito de: I) certificar a tempestividade da Contestação 

sob Id 12293968; II) intimar a Parte Autora para apresentar sua Réplica, 

bem como manifestar-se quanto ao Laudo Pericial de Id 11500898, tudo no 

prazo de 15 (quinze) dias. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de 

Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001949-48.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JACIRA DE FATIMA DE SOUZA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Art. 701, XVII da CNGC, impulsiono 

estes autos com o fito de: I) certificar a tempestividade da Contestação 

sob Id 13200575; II) intimar a Parte Autora para apresentar sua Réplica, no 

prazo de 15 (quinze) dias, bem como manifestar-se acerca do Laudo 

Pericial de Id 12260608. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de 

Secretaria

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

Processo Número: 1000120-95.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. A. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. D. O. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000120-95.2018.8.11.0007. AUTOR: 

DAMIANA APARECIDA AUGUSTO RÉU: MILTON FELIX DE OLIVEIRA 
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Vistos. Cuida-se de ação de guarda e regulamentação do direito de visitas 

com alimentos c/c pedido de liminar ajuizada por Damiana Aparecida 

Augusto contra Milton Felix de Oliveira, em relação aos interesses dos 

menores Samira Augusto de Oliveira e Railtom Augusto de Oliveira, todos 

qualificados nos autos em epígrafe. O pedido veio instruído com diversos 

documentos. Recebida a inicial, a guarda provisória foi concedida em 

favor da genitora, bem como os alimentos provisórios foram deferidos, 

assim como a gratuita de justiça, tendo sido designada a audiência de 

conciliação, nos termos da decisão inicial de Id. 12464378. Tentada a 

conciliação, esta restou exitosa, consoante termo de Id. 13701817, sendo 

que na mesma oportunidade o Ministério Público se manifestou, opinando 

pela homologação do acordo. Vieram-me os autos conclusos. É a síntese 

do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Ante a concordância do 

Ministério Público com o acordo entabulado entre as partes, uma vez que 

preserva suficientemente os interesses da menor, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA, para que produza seus efeitos legais o acordo celebrado 

entre as partes (Id. 13701817), cujas cláusulas e condições passam a 

fazer parte integrante da presente sentença. Em consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, “b”, do CPC/2015. Sem custas (art. 90, § 3º, do CPC) e sem 

condenação em honorários advocatícios. Ciência a Defensoria Pública e 

ao Ministério Público. Com o trânsito em julgado devidamente 

CERTIFICADO, EXPEÇA-SE termo de guarda definitivo em favor da 

requerente Damiana Aparecida Augusto, em relação aos menores Samira 

Augusto de Oliveira e Railtom Augusto de Oliveira. INTIME-SE a parte 

autora para comparecer á Secretaria da 1ª Vara a fim de assinar o 

respectivo termo. Por fim, após o cumprimento das deliberações acima, 

ARQUIVE-SE mediante as baixas e cautelas de praxe. Cumpra-se o 

necessário. Alta Floresta-MT, 18 de junho de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA 

BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002186-82.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON GONCALVES MEDEIROS (AUTOR)

JOAO GONCALVES MEDEIROS JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO NISHIKAWA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALANA GABI SICUTO OAB - MT0018450A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1002186-82.2017.8.11.0007. AUTOR: 

EDILSON GONCALVES MEDEIROS, JOAO GONCALVES MEDEIROS JUNIOR 

RÉU: MARIO NISHIKAWA Vistos. Sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especificarem as provas que ainda pretenda produzir, justificando 

sua pertinência, sob pena de indeferimento. CONSIGNO que o decurso do 

prazo, implicará no silêncio pela inexistência e concordância, 

respectivamente. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 15 

de junho de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001311-78.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

 

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

termos do processo acima indicado, para que proceda ao recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 1.463,90 (um mil, quatrocentos e 

sessenta e três reais e noventa centavos), conforme Sentença de Id 

13263930 e Certidão de Id 13730949, no prazo de 5 (cinco) dias. VINICIUS 

AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 112498 Nr: 1071-48.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altamiro José Oldra, Amélia Vivan Oldra

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

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

OAB:12083/MT

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

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

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por Altamiro José Oldra, 

Amélia Vivian Oldra e Carlos Eduardo Paro Lopes contra Antônio 

Claudemir Mulizine, ambos devidamente qualificados.

 A inicial veio instruída com diversos documentos.

Entre um ato e outro, as partes informaram nos autos que houve 

autocomposição, pugnando pela homologação, bem como pela suspensão 

do feito (fls. 444/447 e 448/449).

É a síntese do necessário.

DECIDO.

Com o intuito de preservar os princípios da celeridade e economia 

processual, e considerando a manifestação de vontade das partes, 

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo judicial celebrado entre as partes e juntado às fls. 

444/447 e 448/449, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte 

integrante da presente decisão, uma vez que são elas maiores, capazes e 

devidamente representadas, assim como os direitos em questão são 

disponíveis.

Considerando que a extinção do feito ficará condicionada ao cumprimento 

integral do acordo conforme requerido pelas partes, nos termos do art. 

313, inciso II, do CPC/2015, SUSPENDO o trâmite do feito até o fim do prazo 

convencionado entre as partes.

1) Decorrido o prazo da suspensão, independentemente de novo 

despacho, INTIME-SE a parte autora para dizer acerca do cumprimento 

integral do acordo.

2) Após, cumprida a determinação anterior, ou decorrido o prazo para 

tanto, CONCLUSOS para as deliberações necessárias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 132171 Nr: 6317-88.2015.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Queiroz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

parte requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, INFORME o 

cumprimento da Carta Precatória, nº 1644-69.20017.811.0108, código 

58882, vez que realizou a distribuição da missiva na Comarca de 

Tapurah-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 53689 Nr: 5697-57.2007.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jadir Everaldo Strada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edgar Dalastra Bento & Cia Ltda - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel de Almeida Navarro - 

OAB:3058/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A

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

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

OAB:8341-MT
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 Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos tecidos na inicial e EXTINGO O 

FEITO, com resolução de mérito.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do 

valor atualizado da causa, nos termos do § 2º, do artigo 85, do Código de 

Processo Civil.Com trânsito em julgado, certif ique-se e 

arquive-se.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 109041 Nr: 4511-86.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Cesar Monthaner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdiel Virgino Mathias de 

Souza - OAB:16241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:14469-A/MT, Mauri Marcelo Bevervanço Junior - 

OAB:42.277/PR

 As circunstâncias da causa evidenciam ser improvável a transação. 

Assim, sem prejuízo de tentativa de conciliação no início da audiência de 

instrução e julgamento (artigo 359 do CPC/2015), PASSO A SANEAR o 

processo desde logo, nos termos do artigo 357 do CPC/2015.Existindo 

pedido de antecipação de tutela pleiteado pela parte autora pendente de 

análise, passo a sua apreciação.A parte requerente pugnou, em sede de 

antecipação de tutela, que fosse determinado que a parte requerida se 

abstenha de incluir seu nome em órgãos de proteção ao crédito, bem 

como, a autorização ao demandante a proceder com depósitos judiciais de 

parcelas a serem vencidas posteriormente ao ajuizamento da ação, no 

valor de R$ 358,29 (trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e nove 

centavos).Ocorre que, o pedido, consoante registro no Sistema Apolo, é 

datado de 20/08/2013, sendo que, o contrato, em tese, teria sido quitado 

em 23/06/2014, conforme extrato de parcelas a serem pagas (fl. 26), 

restando prejudicado o pleito, diante do lapso decorrido, em virtude da 

suspensão da ação, que retornou ao seu regular trâmite 02 (dois) anos, 

após, teoricamente, a última parcela já ter sido paga.Assim, verifico a 

impossibilidade do pedido e não havendo notícias nos autos de que a parte 

autora tenha inadimplido com sua obrigação, a antecipação de tutela não 

teria os efeitos desejáveis, razão porque, a INDEFIRO. Inexistem 

preliminares e questões processuais pendentes a serem decididas, bem 

como, as partes estão bem representadas e não há qualquer nulidade a 

ser sanada, razão pela qual, DECLARO O FEITO SANEADO.Destarte, 

quanto à produção de prova documental, requerida pela parte demandada, 

verifico que o autor apenas juntou uma lauda do contrato pactuado em as 

partes, sendo imperativo para o deslinde do feito, que o contrato seja 

apresentado em sua integralidade.Deste modo, diante da manifestação da 

parte requerida, INTIME-SE a BV Financeira, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, traga o contrato celebrado entre as partes.Decorrido o 

prazo acima assinalado, CERTIFIQUE-SE.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001363-45.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROCHA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Processo: 1001363-45.2016.8.11.0007 Nos termos da Legislação vigente 

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

fim de intimar o(a) advogado(a) da parte autora para manifestação no 

prazo de cinco (05) dias, haja vista o documento de id. 12802899. Alta 

Floresta, 19 de junho de 2018. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos termos do artigo 9º da lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001078-81.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA ZENI DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA DE MOURA SANTOS OAB - MT24032/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J.R DA SILVA - ME (RÉU)

 

Processo: 1001078-81.2018.8.11.0007 Nos termos da Legislação vigente 

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

fim de intimar o(a) advogado(a) da parte autora acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de ID. 13716140, para manifestação no prazo de cinco 

(05) dias. Alta Floresta, 19 de junho de 2018. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos termos do artigo 9º da lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001388-87.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELLANA FERNANDA RIOS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Processo: 1001388-87.2018.8.11.0007 Nos termos da Legislação vigente 

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

fim de intimar o(a) advogado(a) da parte autora acerca das certidões do 

Sr. Oficial de Justiça de ID. 13723754, 13723395 e 13722690, para as 

providências e manifestação no prazo de cinco (05) dias. Alta Floresta, 19 

de junho de 2018. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos termos 

do artigo 9º da lei 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001280-92.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BISPO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1001280-92.2017.8.11.0007 

AUTOR: JOAQUIM BISPO RÉU: BANCO CETELEM S.A. Vistos, Antes de 

deliberar acerca da necessidade da realização da perícia grafotécnica 

requerida, determino a intimação da parte autora para manifestação em até 

15 dias acerca dos documentos juntados às fls. 133/150, nos termos do 

§1º, do art. 437, do CPC. Decorrido o aludido lapso temporal, voltem 

conclusos. Às providências. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 4843 Nr: 1-18.1996.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulino & Zanco Ltda - EPP, Hélio Paulino 

Gomes, Maria Aprecida Zanco Gomes

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Nasser Sicuto - 

OAB:5126-A/MT

 Vistos,

Em homenagem ao dever de consulta, determino a intimação do polo 
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passivo para manifestação em até 10 dias acerca do alegado às fls. 

205/222-v. Registro que o silencio será interpretado inexistência de 

acordo que abranja este feito e como anuência ao cálculo apresentado 

pelo exequente.

Decorrido o aludido lapso temporal, voltem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 110570 Nr: 6146-05.2013.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEdS, LAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCdS

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT, Luis Augusto Cuissi - 

OAB:14430-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGISSON JOSE DE CASTRO - 

OAB:6214-B/MT, Vania Fatima Vian - OAB:54.154 PR

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 528, §7º, d CPC, DECRETO A 

PRISÃO CIVIL do executado pelo prazo de 90 (noventa) dias ou até que 

efetue o pagamento integral da obrigação.Expeça-se mandado para prisão 

do executado, que poderá ser suspenso em caso de pronto pagamento da 

totalidade da obrigação, acrescida das prestações vencidas após o 

ajuizamento da execução e não pagas, uma vez que se trata de obrigação 

de trato sucessivo.Deverá o Oficial de Justiça e a autoridade policial 

encarregada do cumprimento do mandado observar que, por se tratar de 

prisão civil, deve o conduzido ser recolhido em cela apropriada, ou seja, 

separadamente de presos em feitos criminais.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 110627 Nr: 6206-75.2013.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos 

Naturais - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. S. Enokawa Indústria e Comércio de 

Madeiras EPP, Fernando Seiko Enokawa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE MOURA SANTOS - 

OAB:MT/24032/O, Nícolas Massaharu Ishitani - OAB:15285-MT

 Vistos. Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA em face de 

F. S. ENOKAWA INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA e Fernando Seiko 

Enokawa, com o escopo de perseguir crédito no valor original de R$ 

19.788,00 (dezenove mil setecentos e oitenta e oito reais). A decisão de fl. 

34 deferiu a penhora online por meio do sistema Bacenjud, a qual restou 

frutífera diante do bloqueio da quantia de R$ 23.760,86 (vinte e três mil 

setecentos e sessenta reais e oitenta e seis centavos). Às fls. 41/47 

compareceu o sócio executado ao feito, asseverando que o valor 

bloqueado é impenhorável por estar depositado em conta poupança, nos 

termos do inciso X do art. 833 do Código de Processo Civil. É a síntese. 

Decido. O art. 833, do CPC, elenca rol de bens impenhoráveis, dentre 

estes “a quantia depositada em caderneta de poupança, até limite de 40 

(quarenta) salários-mínimos;”. A impenhorabilidade firmada pelo referido 

dispositivo pode ser invocada para cancelar indisponibilidade de ativos 

financeiros realizada por meio eletrônico, consoante disposto no art. 854, 

do CPC: (...) Ante o exposto, indefiro o pedido de desbloqueio do importe 

penhorado. Adiante, intime-se a parte exequente para manifestação em 

até 10 dias, sob pena de extinção, observando a prerrogativa de intimação 

pessoal dos representantes da autarquia. Após, conclusos. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 142936 Nr: 4591-45.2016.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olindo Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16.691-A/MT

 JULGO PROCEDENTE o pedido de redução da multa moratória, nos termos 

do art. 52, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.EXTINGO O FEITO, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Pela 

sucumbência recíproca, as custas e os honorários advocatícios fixados 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), devido ao irrisório valor resultante do 

estimado proveito econômico da parte embargante (art. 85, §8º, CPC), 

deverão ser rateadas na proporção de 70% (embargado) e 30% 

(embargante), sendo vedada a compensação (art. 85, §14º), ficando a 

exigibilidade da cobrança do polo ativo suspensa devido à gratuidade de 

justiça (art. 98, §3º).Sentença passível de liquidação.Havendo o trânsito 

em julgado e nada sendo requerido em 15 dias, arquive-se.P. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 108767 Nr: 4227-78.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Everaldo Rodrigues de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola De Carli - OAB:9469/MT, 

Rita Paschoalina de Souza - OAB:8148

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:18.383, Luciana Joanucci Motti - OAB:MT 7832, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:3056/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07 e art. 15 da 

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

de suspendê-los pelo prazo solicitado pela parte requerida, até o dia 

4/7/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 108767 Nr: 4227-78.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Everaldo Rodrigues de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola De Carli - OAB:9469/MT, 

Rita Paschoalina de Souza - OAB:8148

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:18.383, Luciana Joanucci Motti - OAB:MT 7832, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:3056/MT

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

impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogado da parte, a 

manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da proposta de 

honorários do perito às fls. 116/127.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 95140 Nr: 3470-55.2011.811.0007

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAMDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDJ

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabete Aparecida da 

Silveira Araújo da Silva - OAB:8341-MT, Valter Stavarengo - 

OAB:11665/MT

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

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

requerida a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da cota 

ministerial de fls. 110.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 125522 Nr: 2668-18.2015.811.0007

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Fabiano Vitor Miguel

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A, Valnir Telles de Oliveira Junior - OAB:12575 

MT

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

4.8.18.1 da CNGC, impulsiono os autos a fim de intimar o(a) patrono(a) da 

parte requerida para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 107529 Nr: 2907-90.2013.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reis Dias e Silva Ltda. - ME, Cicero Reis Dias, 

Butamberg Rocha Silva

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 15 dias, acerca dos embargos de fls. 

104.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 115640 Nr: 3940-81.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alta Floresta Motos Ltda.

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Jorge da Cunha 

Viana Dantas - OAB:MT 8014

 Vistos.

 Intime-se a parte exequente, para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se acerca da Tutela de Urgência ás fls. 54/85, conforme 

preconiza o artigo 10 do Código de Processo Civil.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 68470 Nr: 1437-29.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W W Madeiras Ltda ME

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro, por ora, o pedido de fl. 66 tendo em vista que o valor do débito é 

irrisório em comparação com o valor do bem imóvel que se pretende 

expropriar.

Este entendimento que encontra respaldo na jurisprudência, senão 

vejamos:

 AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BEM 

IMÓVEL. INDIVISIBILIDADE. DIVERSOS PROPRIETÁRIOS. 

DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. 1. Apesar da possibilidade legal 

de penhora de bem indivisível, devem ser observadas as particularidades 

do caso concreto, isso porque à multiplicidade de proprietários, importará 

na baixa expectativa de comparecimento de licitantes interessados na 

arrematação, tornando pouco atrativo a possibilidade de alienação em 

hasta pública do imóvel que se objetiva penhorar. 2. Portanto, à luz do 

princípio da economia processual e da efetividade dos atos judiciais, 

incabível a penhora do imóvel indicado pela exequente. 3. Recurso 

improvido. (TRF 4ª R.; AG 5022612-33.2016.404.0000; Primeira Turma; Rel. 

Des. Fed. Amaury Chaves de Athayde; Julg. 27/07/2016; DEJF 

01/08/2016).

Trata-se de medida flagrantemente desproporcional, que deverá ser 

tomada um último caso, principalmente por ser o meio mais oneroso para a 

satisfação do débito, cujo acolhimento configuraria afronta à norma 

prevista no art. 805 do NCPC.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

prosseguimento do feito executório.

Intime-se

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002150-06.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IARA FERREIRA LOPES DE LIMA OAB - 038.301.081-09 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS PONCIANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002150-06.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: LUCAS FERREIRA PONCIANO REPRESENTANTE: IARA 

FERREIRA LOPES DE LIMA EXECUTADO: ANTONIO MARCOS PONCIANO 

Vistos. Trata-se de procedimento em fase de cumprimento de sentença 

aforado por Lucas Ferreira Ponciano, representado por sua genitora Iara 

Ferreira Lopes de Lima, em face de Antonio Marcos Ponciano em 

decorrência do inadimplemento da obrigação alimentar fixada nos autos da 

demanda autuada sob n.º 634-41.2013.811.0007, Código, 105408, que 

tramita perante a 1º Vara da Comarca de Alta Floresta/MT. Os exequentes 

pretendem o recebimento do valor de R$ 530,63 (quinhentos e trinta reais 

e sessenta e três centavos), em razão do inadimplemento das prestações 

vencidas entre abril e junho de 2018 Com a inicial foram coligidos 

documentos ao PJe. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. 

Fundamento e DECIDO. Analisando detidamente os autos, verifico que 

ação de origem tramitou perante o Juízo da 1ª Vara desta Comarca. 

Considerando o disposto no art. 516, inciso II e art. 528, § 9º, ambos do 

CPC, o cumprimento de sentença será efetuado no Juízo que decidiu a 

demanda de origem, ou, no Juízo do domicílio do exequente: Art. 516. O 

cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: (...) II - o juízo que decidiu 

a causa no primeiro grau de jurisdição; Art. 528. No cumprimento de 

sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de 

decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do 

exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) 

dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo. (...) § 9o Além das opções previstas no art. 516 , parágrafo 

único, o exequente pode promover o cumprimento da sentença ou decisão 

que condena ao pagamento de prestação alimentícia no juízo de seu 

domicílio. Importante, ainda, ressaltar que o artigo 531, § 2º, do CPC, 

dispõe que o cumprimento definitivo da obrigação deverá ser processado 

nos mesmos autos em que prolatada a sentença. Art. 531. O disposto 

neste Capítulo aplica-se aos alimentos definitivos ou provisórios. (...) § 2º 

O cumprimento definitivo da obrigação de prestar alimentos será 

processado nos mesmos autos em que tenha sido proferida a sentença. 

Portanto, DECLINO A COMPETÊNCIA para processo e julgamento do 

presente feito e o faço para o fim DETERMINAR sua REMESSA ao r. juízo 

da 1ª Vara desta Comarca. Intime-se. CUMPRA-SE, procedendo-se às 

baixas e cautelas de praxe. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002050-51.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

T. D. O. J. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA FELIX DE OLIVEIRA OAB - 869.774.071-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON JEZUR (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002050-51.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: TIAGO DE OLIVEIRA JEZUR REPRESENTANTE: ROBERTA 

FELIX DE OLIVEIRA EXECUTADO: EDSON JEZUR Vistos. Tiago de Oliveira 

Jezur, representado por sua genitora Roberta Felix de Oliveira, iniciou a 

fase de cumprimento da sentença homologatória proferida pelo juízo da 3ª 

Vara desta Comarca nos autos que tramitaram sob o cód. 116411, nos 

termos do artigo 528, do CPC. É o relato do que basta. Decido. Consoante 

relatado, a demanda de cognição tramitou perante o Juízo da 3ª Vara 

desta Comarca (Código 116411). Considerando o disposto no art. 516, 

inciso II e art. 528, § 9º, ambos do CPC, o cumprimento de sentença será 

efetuado no Juízo que decidiu a demanda de origem, ou, no Juízo do 

domicílio do exequente. Com tais considerações, DETERMINO a remessa 

do feito em tela ao Juízo da 3ª Vara desta Comarca, com as baixas 

inerentes. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002073-94.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELI DA ROCHA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON FERNANDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002073-94.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: ADRIELI DA ROCHA DOS SANTOS EXECUTADO: ROBSON 

FERNANDO DOS SANTOS Vistos. Adrieli da Rocha dos Santos iniciou a 

fase de cumprimento da sentença homologatória proferida pelo juízo da 3ª 

Vara desta Comarca nos autos que tramitaram sob o cód. 133664, nos 

termos do artigo 523, do CPC. É o relato do que basta. Decido. Consoante 

relatado, a demanda de cognição tramitou perante o Juízo da 3ª Vara 

desta Comarca (Código 133664). Considerando o disposto no art. 516, 

inciso II e art. 528, § 9º, ambos do CPC, o cumprimento de sentença será 

efetuado no Juízo que decidiu a demanda de origem, ou, no Juízo do 

domicílio do exequente. Com tais considerações, DETERMINO a remessa 

do feito em tela ao Juízo da 3ª Vara desta Comarca, com as baixas 

inerentes. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002195-10.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIENE INACIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002195-10.2018.8.11.0007 

AUTOR: MARIA LUCIENE INACIO DA SILVA RÉU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. MARIA LUCIENE INACIO DA 

SILVA propôs a presente ação de restabelecimento de auxílio-doença com 

pedido de tutela de evidência em face do INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social, aduzindo o preenchimento dos requisitos legais para o 

recebimento do benefício. Com a exordial foram coligidos documentos ao 

PJe. Vieram-me conclusos. É o breve relatório. Fundamento. Decido. 

DEFIRO a gratuidade de justiça diante da presunção de veracidade da 

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

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

do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15. No que tange ao requerimento de 

tutela de evidência, consigno como indispensável o contraditório, 

consoante se extrai do parágrafo único do art. 311 do CPC, exceções que 

não se enquadram no caso em tela, tendo em vista que as provas 

documentais carreadas não são suficientes para demonstrar o inequívoco 

preenchimento dos requisitos exigidos pela espécie do benefício almejado. 

CITE-SE a parte requerida, com o encaminhamento dos autos, devendo 

constar as advertências dos artigos 344 e que o prazo para contestar é 

de 30 (trinta) dias. Em decorrência do Ofício Circular n.º 

001/2016-PFE-INSS, deixo de agendar a audiência de conciliação prevista 

no art. 334 do NCPC, diante da impossibilidade de comparecimento dos 

procuradores da autarquia requerida por insuficiência de recursos 

humanos. Após a apresentação da contestação ou escoado o prazo de 

resposta da parte requerida, certifique-se e intime-se a parte autora para 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, façam os autos 

CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002048-81.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

THALIA PEREIRA COSTA FREITAS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002048-81.2018.8.11.0007 

AUTOR: THALIA PEREIRA COSTA FREITAS RÉU: MUNICIPIO DE ALTA 

FLORESTA, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Para melhor análise da 

presença dos pressupostos processuais e condições da ação, em 

atenção ao que disposto na Seção 21 (arts. 1.311 a 1.334), do Capítulo IV, 

da CNGCJ/CGJ-TJMT, a inicial deverá ser instruída com: I – documentos 

pessoais do polo ativo, a exemplo da carteira de identidade, CNH, CPF, ou 

outro documento oficial, bem como comprovante de residência; II – cartão 

do SUS; III – o requerimento administrativo e toda a documentação relativa 

à situação de saúde da pessoa; IV – relatório médico com as seguintes 

informações: a) nas hipóteses de solicitação de vaga de UTI a parte 

deverá apresentar: a.1) relatório médico sobre a necessidade de 

internação em leito de UTI; a.2) informação sobre a data e hora da 

requisição da vaga; a.3) declaração sobre a inexistência de vaga, se for o 

caso; a.4) outras providências que tenham sido adotadas enquanto 

aguarda disponibilização de leito de UTI; b) nas hipóteses de solicitação de 

intervenção cirúrgica contida na Relação Nacional de Ações e Serviços de 

Saúde – RENASES ou disponibilizada pelo SUS a parte deverá juntar: b.1) 

relatório médico indicando qual doença a pessoa é portadora e a 

prescrição médica exata da intervenção cirúrgica com especificação dos 

Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas – PDCT e apresentação de 

todos os exames médicos atualizados; b.2) a prescrição médica deve 

narrar detalhadamente a situação de saúde do paciente e todo o 

tratamento anterior que porventura já tenha sido realizado, bem como as 

razões pelas quais tal intervenção é necessária; b.3) prescrição médica 

com data; b.4) deve ser declinado o período de tempo que a pessoa 

espera pelo atendimento e providências administrativas que tenha adotado 

para solucionar a questão (ex.: Ouvidoria do SUS); c) nas hipóteses de 

solicitação de tratamento não oferecido pelo SUS a parte deverá juntar: 

c.1) o relatório médico elencando as razões da ineficiência dos 

tratamentos disponíveis pelo SUS; c.2) a apresentação de prova da 

evidência científica, a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos 

procedimentos constantes dos protocolos clínicos do SUS; c.3) o relatório 

deve indicar se configurada emergência, urgência (com indicação de 

tempo de espera) ou eletividade do tratamento, com expressa menção ao 

quadro clínico de risco imediato; c.4) declaração de ausência de conflito 

de interesse firmada pelo médico em relação ao ente público. d) nas 

hipóteses de solicitação de medicamento existente na Relação Nacional de 

Medicamentos Essenciais – RENAME ou nas listas oficiais do SUS a 

prescrição médica deve conter: d.1) o princípio ativo do medicamento, com 

especificação do CID, posologia, modo de administração e período de 

tempo do tratamento e periodicidade, medicamentos e doses indicadas e, 

em caso de prescrição diversa daquela expressamente informada por seu 

fabricante, a justificativa técnica; d.2) data no receituário, para que seja 

observado o prazo não superior a 02 meses para ingresso da ação; d.3) 

em caso de medicamento ou tratamento para o câncer se o paciente tem 

acompanhamento junto a uma unidade CACON/UNACON. e) nas hipóteses 

de solicitação de medicamento fora das listas oficiais do SUS a prescrição 

médica deve conter: e.1) o princípio ativo do medicamento, com 

especificação do CID, posologia, modo de administração e período de 

tempo do tratamento e periodicidade, medicamentos e doses indicadas e, 

em caso de prescrição diversa daquela expressamente informada por seu 

fabricante, a justificativa técnica; e.2) se os Protocolos Clínicos e 
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Diretrizes Terapêuticas – PCDT foram utilizados e esgotados ou forem 

inviáveis ao quadro clínico do paciente usuário do SUS; e.3) data no 

receituário, para que seja observado o prazo não superior a 02 meses 

para ingresso da ação; e.4) declaração de ausência de conflito de 

interesse firmada pelo médico em relação ao ente público. Diante do acima 

registrado, intime-se o polo ativo para, em 15 dias, complementar a 

exordial com o necessário. Vindo a complementação ou justificativas, 

desde já, determino que o feito seja encaminhado ao NAT para coleta do 

parecer com as informações que julgarem pertinentes e para resposta dos 

quesitos abaixo apresentados: a) A parte requerente está regulada em 

sistema, serviço ou programa já existente no SUS? Qual a data e hora de 

seu registro? b) Quais as medidas administrativas já foram efetivadas 

para o devido atendimento da requerente? c) As tutelas pleiteadas 

judicialmente guardam correlação com requerimento administrativo 

constante no referido cadastro? d) As providências solicitadas nos autos 

são pertinentes e indicadas para a promoção/resguardo da saúde da 

parte requerente? e) Há outras alternativas terapêuticas mais eficientes 

em relação ao custo para a administração pública x benefício à saúde da 

parte requerente? f) A situação amolda-se a caso de urgência ou 

emergência, segundo normas técnicas contidas na Resolução CFM nº 

1451/95 do Conselho Federal de Medicina? g) Se for possível delimitar um 

período máximo para a concretização das providências requeridas sem 

prejuízo da saúde da parte requerente, qual é este lapso temporal? h) Se 

for possível delimitar, qual o ente competente para cumprimento destas 

medidas conforme organização do Sistema Único de Saúde? i) A questão 

foi apreciada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no 

SUS – CONITEC? j) O medicamente, o procedimento, o produto, a prótese, 

a órtese, constam na lista RENAME/RENASES ou em protocolo do SUS? 

Cumpridas estas determinações e aportadas as respostas aos quesitos, 

voltem-me conclusos, com urgência. Às providências. JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000667-38.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SOARES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000667-38.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: ANA PAULA SOARES SOUZA REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

ALTA FLORESTA, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. João Vitor Soares 

Corrêa, representado por sua genitora Ana Paula Soares Souza ajuizou 

demanda em face do Município de Alta Floresta e do Estado de Mato 

Grosso, objetivando o necessário para o restabelecimento de sua saúde e 

o fornecimento de óculos. Consta na inicial que o autor nasceu com 

estrabismo, tem 12 anos de vida e necessita a realização de procedimento 

cirúrgico para a correção da direção dos olhos, sob o risco consolidação 

da patologia. Restou apontado que a família da criança requerente não tem 

condições financeiras para custear o tratamento. Entendendo presentes 

os requisitos, o demandante pediu liminarmente a disponibilização da 

cirurgia, medicamentos e óculos de grau em 10 dias; juntou declaração de 

pobreza, documentos pessoais, atestados médicos, laudos de exames, 

relatório psicológico, guia de encaminhamento e documentos referentes a 

pedido de benefício assistencial. Determinada a complementação da 

documentação acostada aos autos, o polo ativo juntou novamente os 

documentos anteriormente apresentados. Recebida a inicial e determinada 

a colheita de parecer do NAT, a médica do Núcleo registrou que não há 

regulação do pedido junto ao sistema; que não há como apurar a negativa 

do poder público em atendimento ao pedido; que os documentos juntados 

são antigos e não permitem avaliar a pertinência do procedimento pleiteado 

e de alternativas terapêuticas mais eficientes; que o tratamento é eletivo e; 

que as medidas requeridas são contempladas pelo SUS. É o relato do 

necessário. Decido. Compulsando os autos e confrontando os 

documentos que instruem o pedido provisório com o parecer do Núcleo de 

Apoio Técnico, constato que a alegada urgência na concretização das 

medidas pleiteadas não pode ser verificada. Neste sentido, a médica 

signatária do referido parecer entendeu não há urgência ou emergência 

neste caso. Outro fato que merece atenção é que o requerente convive 

há pelo menos 12 anos com a patologia, retirando o caráter de iminência 

da medida. Como cediço, a concessão da tutelar de urgência pressupõe a 

existência cumulativa da probabilidade do direito alegado e perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, de modo que a ausência da algum 

destes enseja o indeferimento do pedido provisório. Por entender 

oportuno, trago à baila: 88026381 - TUTELA DE URGÊNCIA. Saúde. 

Portadora de fibrose pulmonar. Pretensão ao fornecimento do equipamento 

de oxigênio para transporte. Informações no sentido de que a 

Municipalidade fornece o equipamento quando solicitado. Elementos dos 

autos insuficientes para demonstrar a necessidade da antecipação. 

Circunstâncias que justificam o indeferimento da medida, sem prejuízo de 

futuro reexame de seu cabimento. Agravo não provido. (TJSP; AI 

2044169-14.2018.8.26.0000; Ac. 11399001; Boituva; Décima Câmara de 

Direito Público; Rel. Des. Antonio Carlos Villen; Julg. 23/04/2018; DJESP 

08/05/2018; Pág. 2517). 83810416 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. ECA. 

DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CIRURGIA PARA CORREÇÃO DE 

ESTRABISMO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

INDEFERIDO. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO NECESSÁRIO À 

CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA. 1. Não há dúvidas 

acerca da obrigação do estado - Em sentido lato - De fornecer o devido 

tratamento médico aos seus cidadãos, ainda mais considerando que o 

direito à saúde é constitucionalmente assegurado, com absoluta 

prioridade, à população infanto-juvenil, conforme os artigos 196 e 227 da 

cf. No entanto, em sede de cognição sumária, não há elementos 

suficientes para se conceder a tutela antecipada, de forma inaudita altera 

parte, para que seja fornecida a cirurgia à infante. Isso porque, no caso, a 

petição inicial é instruída por um único atestado médico, o qual, apesar de 

indicar que a menor é portadora de estrabismo convergente e, por essa 

razão, necessita submeter-se "com urgência" a procedimento cirúrgico, 

não fornece qualquer indicação acerca do prazo razoável para que a 

menina realize esta cirurgia, fazendo mera menção à urgência. Por outro 

lado, o mesmo atestado médico aponta que a infante encontra-se "estável 

e sob tratamento clínico no momento". 2. O pedido formulado a título de 

antecipação dos efeitos da tutela somente deve ser deferido quando 

presente prova inequívoca da sua imprescindibilidade. Logo, impõe-se, no 

caso, a manutenção da decisão agravada, que indeferiu a tutela 

antecipada requerida, porquanto ausentes os requisitos do art. 273 do 

código de processo civil, salientando-se ser cabível o deferimento do 

pedido tão logo haja suporte probatório suficiente nos autos, com o 

preenchimento dos demais requisitos previstos no art. 273 do CPC. 

Negaram provimento. Unânime. (TJRS; AI 0404046-35.2015.8.21.7000; 

Santo Antônio da Patrulha; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Felipe Brasil 

Santos; Julg. 04/02/2016; DJERS 12/02/2016). Como destacado, por não 

poder ser averiguar, em cognição sumária, a existência de perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, por ora, INDEFIRO o pedido de 

tutela de urgência. Quanto ao procedimento, deixo de agendar audiência 

de conciliação, nos termos do art. 334, do CPC, em razão da natureza da 

demanda. CITEM-SE os requeridos para apresentação de resposta no 

prazo legal, sob pena de aplicação dos efeitos processuais da revelia. 

Apresentada contestação com matéria preliminar ou documentos, 

intime-se o polo ativo para manifestação em 15 dias, observando a 

prerrogativa de prazo em dobro do núcleo jurídico representante. Ao final, 

voltem conclusos. Às providências. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002966-22.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. A. D. N. (AUTOR)

FABIANA ALVES SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002966-22.2017.8.11.0007 

AUTOR: FABIANA ALVES SILVA, EMYLY CAMILI ALVES DO 

NASCIMENTO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Diante dos 
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pedidos genéricos de produção probatória, determino a intimação dos 

envolvidos para, em 10 dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir. O SILÊNCIO ACARRETARÁ O JULGAMENTO IMEDIATO. 

Decorrido o lapso temporal acima, venham conclusos. Às providências. 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001766-77.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MEGACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO)

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVO S/A - PRODUTOS ELETRICOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001766-77.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: MEGACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME 

REQUERIDO: OLIVO S/A - PRODUTOS ELETRICOS Vistos. Trata-se de feito 

em que o polo ativo, intimado para comprovar o recolhimento das custas 

processuais e da taxa judiciária, quedou-se inerte. É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. Com a não comprovação do pagamento 

das despesas de ingresso devidamente certificada à fl. 113, incide sobre 

o feito os efeitos da norma prevista no art. 290, do CPC: “Art. 290. Será 

cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu 

advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso 

em 15 (quinze) dias.” Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e 

determino o cancelamento da distribuição. Isento de custas e honorários. 

Havendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se. P. I. C. JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000884-52.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANAI MENDES CAMELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (RÉU)

SONY STYLE - SONI BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO OAB - SP156347 (ADVOGADO)

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252A (ADVOGADO)

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000884-52.2016.8.11.0007 

AUTOR: ELIANAI MENDES CAMELO RÉU: ELETROMAR MOVEIS E 

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

Elianai Mendes Camelo ajuizou ação em face de ELETROMAR MOVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA (ELETROMOVEIS MARTINELLO) e SONY 

BRASIL LTDA, objetivando o recebimento de danos materiais e morais. No 

curso do procedimento, a autora e a requerida SONY BRASIL LTDA. 

optaram pela autocomposição e fizeram acordo quanto à pretensão 

autoral. É o relato do necessário. Fundamento e decido. Considerando a 

aparente regularidade do que foi avençado às fls. 67/69, respeitando 

interesse de terceiros, HOMOLOGO para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais a avença com relação aos alimentos. Posto isso, 

EXTINGO PARCIALMENTE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

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

Civil, com relação à SONY BRASIL LTDA. Custas rateadas entre os 

envolvidos. Os honorários advocatícios foram abarcados pelos termos da 

transação. Registro que as partes expressamente dispensaram o prazo 

recursal. PROCEDA-SE à exclusão da requerida SONY BRASIL LTDA. do 

polo passivo. No mais, intime-se a autora para que em até 10 dias 

apresente manifestação quanto ao prosseguimento do feito, informando 

especialmente se o feito deve ser extinto também em relação à requerida 

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA (ELETROMOVEIS 

MARTINELLO). Consigno que em caso de silêncio o mérito da demanda 

será apreciado, tendo em vista que as partes remanescentes 

dispensaram a dilação probatória e que o acordo não incluiu 

expressamente a requerida ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA. Intimem-se. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000189-30.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

METALPAMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO)

NELSON TEGON OAB - 073.679.358-52 (REPRESENTANTE)

SANDRA CORREA DE MELLO OAB - MT19680/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J M F DE SA EIRELI - ME (REQUERIDO)

MIRANDAS LOCACAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000189-30.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: METALPAMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

REPRESENTANTE: NELSON TEGON REQUERIDO: MIRANDAS LOCACAO 

DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, J M F DE SA EIRELI - ME 

Vistos. Trata-se de demanda em que o polo ativo desistiu do feito antes da 

citação. É o relato do necessário. Fundamento e decido. Tendo em vista 

que a desistência é anterior à apresentação de contestação, HOMOLOGO 

o ato e extingo o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Havendo 

o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se. P.I.C. JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000344-33.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA DE ANDRADE OAB - MT19931/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000344-33.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - 

ME EXECUTADO: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA 

Vistos. Trata-se de feito em que o polo ativo, intimado para apresentar 

documento essencial, ficou em silêncio. É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. Como relatado, apesar de ter sido oportunizada ao 

polo ativo a juntada do título executivo extrajudicial devidamente assinado, 

nada foi feito no lapso temporal concedido. A exigência decorre da norma 

disposta no art. 801, do CPC: “Art. 801. Verificando que a petição inicial 

está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos 

indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o 

exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento”. Nos termos do art. 798, do CPC, a petição inicial da ação 

de execução deve obrigatoriamente estar instruída com o título 

extrajudicial: “Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: I - 

instruir a petição inicial com: a) o título executivo extrajudicial; (...)”. Sem as 

necessárias assinaturas, os documentos que instruem esta ação não 

possuem força de título executivo extrajudicial, conforme preconiza o art. 

784, do CPC. Constatado o descumprimento da aludida determinação, não 

resta alternativa senão a extinção do feito. Ante o exposto, com fulcro no 

art. 801, do CPC, INDEFIRO a petição inicial. Isento de custas e honorários. 

Havendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se. P. I. C. JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000595-85.2017.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO APARECIDO DA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000595-85.2017.8.11.0007 

AUTOR: FERNANDO APARECIDO DA ROCHA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, Trata-se de feito em 

que o polo ativo, intimado para emendar a petição inicial para integrar sua 

qualificação e informar sua opção pela realização de sessão de 

conciliação, ficou em silêncio. É o relato do necessário. Fundamento e 

decido. Apesar de ter sido oportunizada à parte autora a indicação de seu 

endereço eletrônico, nos termos do inciso II, do art. 319, do CPC, nada foi 

feito no lapso temporal concedido. Como determina o art. 321, “O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado”. Em caso de descumprimento, a inicial deve ser 

indeferida. Ante o exposto, com fulcro no parágrafo único do art. 321, do 

CPC, INDEFIRO a petição inicial. Isento de custas e honorários. Havendo o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se. P. I. C. JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001364-93.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEU DECIAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA OAB - SP226496 (ADVOGADO)

NILTON DE SOUZA ARANTES OAB - MT0010865S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001364-93.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: ALCEU DECIAN EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S.A 

Vistos, Trata-se de feito em que o polo ativo, intimado para emendar a 

petição inicial para adequá-la ao procedimento correto, apenas requereu o 

recebimento do feito como liquidação de sentença, sem modificar a 

fundamentação e os pedidos. É o relato do necessário. Fundamento e 

decido. Com o descumprimento da emenda à inicial devidamente 

certificado, é certo que a parte requerente não amoldou sua pretensão ao 

procedimento correto, inviabilizando o processamento da demanda. 

Conforme detidamente explanado na decisão de fls. 46/51, a via eleita pelo 

polo ativo é inadequada, não sendo cabível o cumprimento de sentença da 

ação civil pública referente aos “expurgos inflacionários” de janeiro de 

1989 sem que antes seja comprovado o vínculo com o Banco do Brasil 

S/A e o valor depositado em caderneta de poupança com aniversário 

entre os dias 1 e 15 daquele mês. Consigno que o mero pedido de 

recebimento da ação por outro procedimento não torna apta a petição 

inicial, visto que os pedidos permaneceram inadequados e não 

consonantes com a fundamentação. Sendo clara a ausência de interesse 

de agir, no viés adequação, é impositivo o não recebimento do feito. Por 

entender oportuno, trago à baila: 53418233 - APELAÇÃO CÍVEL. 

AJUIZAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE 

PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. PARTE QUE, INTIMADA PARA ADEQUAÇÃO DO 

PEDIDO, NÃO PROCEDE À EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL E 

EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS 

VERDADEIROS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. FALTA DE ATENDIMENTO 

AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA AO ARTIGO 1016, INC. III, DO 

CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO. Se o indeferimento da petição 

inicial do cumprimento de sentença se deu por desobediência ao comando 

de adequação do pedido executivo para liquidação (CPC, art. 509), mas o 

autor apela sob o argumento que lhe foi imposta produção de prova 

impossível, o que não se infere da decisão, não se conhece do recurso 

por ofensa ao princípio da dialeticidade, que impõe ao recorrente o dever 

de motivar o recurso contra os fundamentos da decisão combatida. 

Recurso não conhecido. (TJMS; APL 0809787-17.2017.8.12.0001; Quarta 

Câmara Cível; Rel. Des. Dorival Renato Pavan; DJMS 19/03/2018; Pág. 75). 

89209015 - APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. 

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 

1998.01.1.016798-9. TITULAR DE CONTA DE DEPÓSITOS EM CADERNETA 

DE POUPANÇA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO -ORDEM DE 

EMENDA À INICIAL. INOBSERVÂNCIA. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO MANTIDA. 

(...) O poupador que pretenda executar, individualmente, o título judicial 

oriundo da Ação Civil Pública, deve requerer a sua Liquidação prévia, para 

a apuração do valor a que faz jus, revelando-se inadequada a postulação 

do Cumprimento da Sentença Coletiva antes de ultimada aquela 

providência. Se mostra adequado indeferimento da Petição Inicial, quando, 

após ser ofertada à parte oportunidade de adequá-la procedimentalmente 

à Liquidação por Arbitramento, não há o cumprimento da ordem a 

contento, nem a sua impugnação tempestiva, sendo o tema alcançado pela 

preclusão. (TJMG; APCV 1.0024.14.290908-4/001; Rel. Des. Roberto 

Vasconcellos; Julg. 09/11/2017; DJEMG 21/11/2017). Ante o exposto, com 

fulcro no parágrafo único do art. 321, do CPC, INDEFIRO a petição inicial. 

Isento de custas complementares e honorários. Havendo o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquive-se. P. I. C. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000432-42.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000432-42.2016.8.11.0007 

AUTOR: MARTINHA RODRIGUES DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de demanda 

previdenciária em que o polo ativo não apresentou a comprovação do 

indeferimento do requerimento administrativo, requisito para a constatação 

da existência do interesse de agir. Intimada para providenciar o 

necessário, sob pena de indeferimento da petição inicial, a parte autora 

quedou-se inerte. É o relato do necessário. Fundamento e decido. 

Consoante relatado, o procedimento carece da demonstração do interesse 

de agir por ausência do requerimento administrativo prévio. Nesse sentido, 

trago à baila: 82138900 - PREVIDENCIÁRIO. INTERESSE DE AGIR. 

AUSÊNCIA DO PREVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ADEQUAÇÃO AO RE 631240. 

NÃO CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. O 

INSS não adentrou ao mérito no curso da demanda, por entender ausente 

o interesse de agir ante o necessário prévio requerimento administrativo. 

2. O STF decidiu no julgamento do RE631240 com repercussão geral 

reconhecida determinando: a) a exigência do prévio requerimento 

administrativo para caracterizar o direito de ação do interessado contra o 

INSS quando se tratar de matéria de fato e/ou processo não oriundo de 

juizado itinerante; b) para os processos ajuizados até a decisão: b.1) 

afastando a necessidade do prévio requerimento se o INSS houver 

contestado o mérito do lide; b.2) nas ações não contestadas no mérito, 

deve-se sobrestar o processo e proceder à intimação da parte autora 

para postular administrativamente em 30 dias, com prazo de 90 dias para a 

análise do INSS, prosseguindo no feito somente diante da inércia do INSS 

por prazo superior a esse ou se indeferir o pedido administrativo, 

ressalvadas as parcelas vencidas e não prescritas. 3. Na hipótese dos 

autos, a parte autora deixou de cumprir a determinação judicial, para juntar 

aos autos o comprovante do indeferimento administrativo do INSS, dentro 

do prazo fixado. 4. A sentença recorrida que julgou extinto o feito, sem 

resolução do mérito, por ausência das condições da ação, ante a 

ausência do prévio requerimento administrativo para caracterizar o direito 

de ação do interessado contra o INSS, não merece reparos, nos termos 

previstos nos artigos 319, 320 e 321 c/c art. 485, VI, do NCPC. 5. 

Apelação não provida. (TRF 1ª R.; AC 0075310-12.2011.4.01.9199; 
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Segunda Turma; Rel. Juiz Fed. Conv. César Cintra Jatahy Fonseca; DJF1 

27/03/2018). Diante do exposto e ressaltando a inércia da parte 

demandante, nos termos dos arts. 321, parágrafo único e 485, VI do CPC, 

reconheço a ausência de interesse de agir e INDEFIRO a petição inicial. 

Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, arquive-se. P.I.C. 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001758-03.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

F. J. S. D. S. (REQUERENTE)

ISMALE PETESON SUASSUNA (REQUERENTE)

SONATON PAIVA SUASSUNA (REQUERENTE)

IASMIN CRISTINI SUASSUNA DOS SANTOS (REQUERENTE)

LOIDE PAIVA SUASSUNA (REQUERENTE)

IZABEL MARIA PAIVA SUACUNA (REQUERENTE)

MELQUISEDECK PAIVA SUASSUNA (REQUERENTE)

MARLON CRISTIAN PAIVA SUASSUNA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

ISABELLA TARSITANO ARMOA BELUCIO GAETANO OAB - MT23686/O 

(ADVOGADO)

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-O (ADVOGADO)

GENEZI MACHADO DOS SANTOS OAB - 923.048.001-06 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLON NETO SUACUNA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001758-03.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: LOIDE PAIVA SUASSUNA, FABRICIO JUNIOR SUASSUNA 

DOS SANTOS, SONATON PAIVA SUASSUNA, IZABEL MARIA PAIVA 

SUACUNA, MARLON CRISTIAN PAIVA SUASSUNA, IASMIN CRISTINI 

SUASSUNA DOS SANTOS, ISMALE PETESON SUASSUNA, 

MELQUISEDECK PAIVA SUASSUNA REPRESENTANTE: GENEZI MACHADO 

DOS SANTOS INVENTARIADO: SOLON NETO SUACUNA Vistos. Trata-se 

de feito em que a parte requerente, intimada para emendar a inicial e juntar 

documentos essenciais, deixou de atender à determinação judicial 

satisfatoriamente. É o relato do necessário. Fundamento e decido. Apesar 

de ter sido oportunizada aos autores a juntada de documentos pessoais e 

a regularização processual (itens “a” e “b”, decisão de fls. 41/42), nos 

termos do art. 320, do CPC, o polo ativo deixou de juntar os documentos 

pessoais de Marlon Cristian Paia Saussuna. Convém ressaltar que foi 

requerida a citação de alguns dos herdeiros, justificando a ausência de 

juntada de seus documentos. Contudo, não foi requerida a citação do 

herdeiro Marlon. Apesar de não ter constado na decisão de fls. 41/42, a 

tutora de Fabrício Junior Suassuna dos Santos não teve seus documentos 

coligidos aos autos. Ainda, não foi juntado qualquer comprovante de 

residência ou mesmo indicado o endereço eletrônico das partes. Como 

determina o art. 321, “O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche 

os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”. 

Constatado o descumprimento da aludida determinação, não resta 

alternativa senão a extinção do feito. Ante o exposto, com fulcro no 

parágrafo único do art. 321, do CPC, INDEFIRO a petição inicial. Isento de 

custas e honorários. Havendo o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquive-se. P. I. C. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001900-07.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ANTONIOLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY RODRIGUES ARANTES OAB - MT0013616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001900-07.2017.8.11.0007 

AUTOR: MARIO ANTONIOLI RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Vistos, Trata-se de feito em que o polo ativo, intimado para 

emendar a petição inicial e demonstrar a existência de interesse 

processual, não sanou o vício apontado pelo juízo, apenas requerendo a 

fixação da DIB desde a data da propositura da demanda em caso de 

julgamento procedente de sua pretensão. É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. Apesar de ter sido oportunizada à parte requerente 

a comprovação de que a resistência da autarquia previdenciária persiste 

até os dias atuais quanto à concessão do benefício almejado, não foi 

trazido qualquer elemento novo aos autos. Assim, é certo que a parte 

requerente não sanou a ausência de interesse processual, inviabilizando 

o processamento da demanda. Ante o exposto, com fulcro no parágrafo 

único do art. 321, do CPC, INDEFIRO a petição inicial. Isento de custas e 

honorários. Havendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se. P. I. 

C. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001204-05.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON DIAS DURVAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001204-05.2016.8.11.0007 

AUTOR: NILTON DIAS DURVAL RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos, Nilton Dias Durval ajuizou ação em face do Instituto 

Nacional de Seguro Social visando o recebimento de aposentadoria por 

invalidez ou auxílio-doença. Narrou que possui 49 anos e que em 

30/10/2014 sofreu acidente de trabalho que lhe causou as seguintes 

patologias: CID 10 - M19 Outras artroses; CID 10 - S32 Fratura da coluna 

lombar e da pelve; CID 10 - S22 Fratura de costela(s), esterno e coluna 

torácica; CID 10 - M54 Dorsalgia. Alegou que devido às suas condições de 

saúde, não há reabilitação para sua deficiência e o mercado de trabalho 

não é favorável. Afirmou que após sucessivas concessões de 

auxílio-doença, o pedido de prorrogação do derradeiro benefício foi 

indeferido em 10/06/2016 por ausência de constatação de incapacidade 

para o trabalho ou para a vida habitual. O pedido posterior, efetuado em 

16/10/2016, também foi negado. Entendendo presentes os requisitos, 

requereu a concessão de aposentadoria por invalidez liminarmente. Juntou 

documentos (fls. 17/61). Recebida a inicial, a magistrada contemporânea: 

a) postergou a apreciação da tutela de urgência para após a realização de 

perícia; b) nomeou médico para elaboração de laudo pericial e; c) deferiu a 

gratuidade de justiça. Juntado o laudo pericial e documentos (fls. 75/81). 

Manifestação da parte autora sobre o laudo pericial (fls. 89/94). Por meio 

da contestação de fls. 96/102, a autarquia previdenciária arguiu a 

preliminar de prescrição quinquenal de parcelas e, no mérito, alegou que a 

incapacidade da autora, apesar de total, é apenas temporária, defendendo 

que os pedidos autorais devem julgados improcedentes. Junto à resposta 

foram coligidos os documentos de fls. 103/105. Impugnação à contestação 

(fls. 108/117). Requisição de pagamento dos honorários periciais à fl. 119. 

É o relato do necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, registro que 

não vislumbro a ocorrência de prescrição sobre qualquer parcela da 

verba pleiteada, ensejando a REJEIÇÃO da preliminar apresentada pela 

autarquia requerida. Não havendo questões processuais pendentes e 

estando o feito devidamente instruído por laudo pericial e documentos, 

entendo que a causa está madura para julgamento, nos termos do art. 

355, I, do CPC. A pretensão autoral consiste na obtenção judicial de 

aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, subsidiariamente conforme 

extraio da petição inicial. A aposentadoria por invalidez é disciplinada pelo 

art. 42 e seguintes da Lei 8.213/91, dispositivos que exigem a 

configuração dos requisitos abaixo transcritos: a) Qualidade de segurado; 

b) Cumprimento da carência; c) Que o segurado seja considerado incapaz 

e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe 

garanta a subsistência e; d) Que a doença ou lesão invocada como causa 

para o benefício não seja preexistente à filiação do segurado ao Regime 

Geral da Previdência Social, salvo quando a incapacidade sobrevier por 

motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. No caso 
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em tela, não há dúvidas da condição de segurado, tanto que o 

demandante já recebeu o auxílio doença por 3 períodos sucessivos 

imediatamente anteriores ao ajuizamento desta demanda. O cumprimento 

da carência exigida pode ser constatado por meio do CNIS à fl. 104. 

Quanto à incapacidade o perito constatou que a inaptidão para o trabalho, 

identificada por meio do exame realizado no autor é total e temporária, pois 

o mesmo “se apresenta incapacitado para suas atividades atuais e 

anteriores, visto sempre ter trabalhado nos trabalhos rurais” (quesito 11, 

fl. 80). Segundo o perito, a incapacidade acarreta “impossibilidade de 

carregar pesos, mobilidade de flexão de coluna prejudicada, dor crônica, 

parestesias e paresias em membros inferiores” (quesito 12, fl. 80). Como 

sedimentado pelo STJ[1], para análise da aposentadoria por invalidez 

deve-se levar em consideração também os aspectos socioeconômicos, 

profissionais e culturais do requerente. Como constou no laudo pericial e 

na exordial, o requerente sempre exerceu atividades laborais de ordem 

física e rural e é semianalfabeto, de modo que sua reinserção no mercado 

de trabalho é improvável, principalmente em virtude de sua idade (50 anos 

– fl. 18). Ficou registrado no laudo que o requerente não tem acesso ao 

tratamento que poderia sanar sua incapacidade em razão da distância a 

ser percorrida e da falta de recursos para o deslocamento. Também 

constou que não há previsão de alta médica, em contradição ao prazo 

presumido de 120 dias para a recuperação do requerente (quesitos 9 e 

16, fls. 80/81). Ademais, o INSS já concedeu auxílio-doença ao autor por 3 

oportunidades, desde 08/12/2014, tendo a incapacidade persistido até o 

laudo pericial elaborado em 31/03/2017 e, possivelmente, como consta às 

fls. 108/117, até os dias atuais. Pelas razões acima citadas, apesar da 

constatação do perito de que a incapacidade é temporária, pelo cenário 

socioeconômico e cultural em que o autor está inserido e pela dificuldade 

de acesso ao tratamento adequado, entendo que as barreiras físicas que 

impedem o autor de trabalhar possuem caráter permanente. Não deve ser 

esquecido que esta faculdade foi conferida ao juiz pelo art. 479, do CPC: 

“O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, 

indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar 

de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método 

utilizado pelo perito.”. Tendo sido suprimido o princípio do livre 

convencimento motivado pelo CPC/15, nos dias atuais deve ser adotado o 

princípio da persuasão racional do juiz, segundo palavras de Marinoni: 

“Uma vez produzida a prova, será ela valorada pelo juiz. Em regra, essa 

valoração será feita na sentença ou na decisão concessiva de tutela 

provisória, quando o magistrado terá de formar seu convencimento. No 

direito brasileiro, adota--se o princípio da persuasão racional do juiz, de 

modo que as provas não têm, em regra, valor predeterminado, podendo o 

magistrado convencer--se livremente com qualquer das evidências 

presentes nos autos, desde que justifique os motivos pelos quais entende 

que certa prova gera convencimento, ou as razões para que certa prova 

se sobreponha a outra (art. 371).” (Marinoni, Luiz Guilherme. Novo código 

de processo civil comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, 

Sério Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. 3ed. - São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2017.). Entendimentos semelhantes estão presentes na 

jurisprudência do E. TRF1: PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ RURAL. REQUISITOS: QUALIDADE DE 

SEGURADO, CARÊNCIA E INCAPACIDADE PARA O TRABALHO RURAL 

ATENDIDAS. LAUDO PERICIAL FAVORÁVEL: CONDIÇÕES PESSOAIS 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. HONORÁRIOS. CUSTAS. (...) 5. Em que 

pese o perito conclua que a incapacidade do autor é parcial, o laudo 

também atesta que a enfermidade é irreversível e sem a reabilitação. 

Assim, considerando as suas condições individuais, sua idade já 

avançada (mais de 60 anos), sua situação sócio-econômica, forçoso 

reconhecer que dificilmente conseguirá sua reinserção no mercado de 

trabalho. Dessa forma, averiguada a incapacidade total e permanente para 

o labor rural e a impossibilidade de readaptação do segurado em outra 

atividade, em observância do princípio constitucional da dignidade da 

pessoa humana, mostra-se devida a concessão da aposentadoria por 

i n v a l i d e z .  ( T R F - 1  -  A C :  0 0 7 6 0 1 9 7 6 2 0 1 3 4 0 1 9 1 9 9  

0076019-76.2013.4.01.9199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Data de Julgamento: 06/09/2017, SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: 18/09/2017 e-DJF1). Feitas estas 

considerações, entendo preenchidos os requisitos indispensáveis para a 

concessão de aposentadoria por invalidez ao requerente. Em relação ao 

termo inicial do devido, verifico que a incapacidade é anterior até mesmo à 

cessação do auxílio doença, data a partir da qual será devida a 

aposentadoria por invalidez. 82026208 - PREVIDENCIÁRIO E 

CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR 

URBANO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. 

COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE POR LAUDO OFICIAL. TERMO 

INICIAL. DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO DOENÇA. (...) 3. O 

termo Inicial do Benefício, segundo orientação jurisprudencial desta 

Segunda Turma e do Superior Tribunal de Justiça, será fixado da seguinte 

maneira: a) sendo a parte autora beneficiária do benefício de auxílio 

doença, a DIB para a aposentadoria por invalidez será contada a partir do 

primeiro dia da cessação daquele (art 43, caput da Lei nº 8.23/91); b) não 

sendo a hipótese do art. 43, caput, da Lei nº 8.213/91, a data inicial será a 

do requerimento administrativo; b) ausente a prévia postulação 

administrativa, o termo inicial será a data da citação válida (STJ REsp 

1369165/SP, DJe 07/03/2014. julgado submetido ao rito do 543-C do CPC). 

4. No caso concreto a cessação do auxilio doença se deu em 03/02/2010. 

(fls. 55). 5. Apelação da parte autora não provida. Remessa oficial 

parcialmente provida para que sejam observadas as estipulações 

constantes no voto relativo ao DIB. (TRF 1ª R.; AC 

0072133-64.2016.4.01.9199; Segunda Turma; Rel. Des. Fed. Francisco 

Neves da Cunha; DJF1 25/04/2017). Posto isso, nos termos do art. 487, I 

do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o Instituto 

Nacional de Previdência Social – INSS à implantação do benefício de 

aposentadoria por invalidez em favor do autor, desde a suspensão do 

benefício de auxílio doença (dia 10/06/2016), devendo se submeter à 

revisão administrativa periódica, acrescidas as parcelas atrasadas dos 

juros moratórios e correção monetária, nos termos do Manual de cálculos 

da justiça federal. Por verificar presentes os requisitos, como já 

fundamentado nesta sentença, defiro a tutela de urgência, devendo haver 

implantação do benefício em 30 dias (art. 1.288, §7º, I, CNGCJ-MT). 

Condeno o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% 

sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, observando o 

enunciado da Súmula 111 do STJ e os termos do artigo 85, §3º, I, do CPC. 

Procedimento isento de custas e despesas processuais, conforme prevê 

o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001. Sentença sujeita à remessa 

necessária ante sua iliquidez. Certificado o trânsito em julgado, caso não 

seja requerido o cumprimento de sentença em 15 dias, ao arquivo com as 

anotações e baixas de estilo. Nos termos do art. 1.288 da CNGC: I) Nilton 

Dias Durval; II) Aposentadoria por Invalidez; III) Renda mensal de um salário 

mínimo nacional; IV) DIB – Cessação indevida do benefício de 

auxílio-doença em 10/06/2016; V) RMI – a calcular pelo INSS; VI) início do 

pagamento – 30 dias, a contar da intimação da presente sentença. P.I.C. 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito [1] “É firme o entendimento 

nesta Corte de Justiça de que a concessão da aposentadoria por invalidez 

deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 

8.213/91, os aspectos sócio-econômicos, profissionais e culturais do 

segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela 

incapacidade parcial para o trabalho.” (STJ - AgRg no AREsp: 283029 SP 

2013/0007488-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de 

Julgamento: 09/04/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 

15/04/2013).

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003541-30.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI ESTANISLAU DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDA MARA BUENO GODOY OAB - MT22964/O (ADVOGADO)

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1003541-30.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: IRACI ESTANISLAU DA SILVA Vistos. Trata-se de 

procedimento voluntário em que a parte demandante, Iraci Estanislau da 

Silva, pediu o levantamento de saldo do benefício de amparo social não 

utilizado em vida por seu falecido irmão, Paulo Estanislau. Instado a 

demonstrar a existência de interesse processual, o polo ativo juntou ofício 

respondido pelo INSS que registrou a impossibilidade de liberação do 

“resíduo” do benefício de Paulo para qualquer pessoa que não esteja 

habilitado como seu dependente perante a previdência social. É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, o pedido formulado pelo 

polo ativo aparentava ser regido pelos arts. 719 e seguintes do Código de 
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Processo Civil, especialmente em razão do que dispõe o inciso VII, do art. 

725, do CPC: “Art. 725. Processar-se-á na forma estabelecida nesta 

Seção o pedido de: (...) VII - expedição de alvará judicial; (...)”. Contudo, a 

juntada do ofício respondido pelo INSS à fl. 23 tornou claro o conflito de 

interesses, mediante a resistência da autarquia previdenciária em liberar o 

resíduo do benefício do “de cujus”, como já relatado. Posto isto, tenho que 

a via eleita é inadequada para tutelar a pretensão deduzida pela autora, 

sendo patente a ausência de interesse processual no viés de adequação. 

Por entender oportuno, trago à baila: 59047307 - CIVIL. DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. 

PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE VALORES 

DEIXADOS PELO DE CUJUS. PRETENSÃO RESISTIDA PELO INSS. 

EXISTÊNCIA DE LITÍGIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APELO 

IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de pretensão resistida, 

incabível, pois, o procedimento voluntário, uma vez que este possui, 

dentre outras características, a inexistência de um conflito de interesses. 

2. Com estes fundamentos, mantenho a decisão vergastada, ante a 

inadequação da via eleita na origem. 3. Recurso conhecido e não provido. 

(TJPI; AC 2015.0001.003576-5; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. 

Des. Oton Mário José Lustosa Torres; DJPI 19/05/2017; Pág. 72). 

89009041 - PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. AÇÃO DE 

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. A existência 

de conflito de interesses obsta a via da jurisdição voluntária, a qual é 

adequada apenas para a solução de questões em que não há litigiosidade. 

Sendo a via eleita pela parte autora inadequada para o fim pretendido, 

impõe-se a extinção do processo sem julgamento de mérito. (TJMG; APCV 

1.0074.16.002366-4/001; Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 

20/09/2016; DJEMG 30/09/2016). Ademais, tendo em vista que o vício que 

macula este feito é insanável, resta apenas sua extinção. Ante o exposto, 

com fulcro no art. 485, VI, do CPC, extingo o feito, sem resolução de 

mérito. Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, arquive-se. P. 

I. C. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000707-88.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY DOS SANTOS CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MARQUES DE CAMPOS OAB - SP258475 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Elias Lavajato Nortão (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000707-88.2016.8.11.0007 

REQUERENTE: WESLEY DOS SANTOS CAMPOS REQUERIDO: ELIAS 

LAVAJATO NORTÃO Vistos. Trata-se de procedimento de natureza 

cautelar em caráter antecedente em que o pedido provisório foi indeferido 

pelo juízo. Determinada a emenda à inicial nos termos do §6º, do art. 303, 

do CPC, o polo ativo não a fez. É o relato do necessário. Fundamento e 

decido. Nas ações que contenham pedidos cautelares, em caráter 

antecedente, o indeferimento da tutela provisória implica no dever de 

emenda da inicial petição para que seja fundamentado e efetuado o pedido 

do mérito da ação, conforme previstos no mencionado §6º, do art. 303, do 

CPC: “Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 6o Caso entenda que não há elementos 

para a concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a 

emenda da petição inicial em até 5 (cinco) dias, sob pena de ser indeferida 

e de o processo ser extinto sem resolução de mérito”. Posto isto, 

considerando que o polo ativo não emendou a exordial, indefiro a petição 

inicial e extingo o feito sem resolução de mérito. Sem custas e honorários. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se. P. I. C. JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000338-94.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDIOMAR ARAUJO DA SILVA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000338-94.2016.8.11.0007 

AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: LINDIOMAR ARAUJO DA SILVA - 

ME Vistos, Trata-se de ação monitória em que o polo ativo foi intimado para 

carrear aos autos prova documental essencial, mas não a trouxe, 

justificando que os documentos juntados são suficientes para o 

processamento da demanda. É o relato do necessário. Fundamento e 

decido. O Código de Processo Civil estabeleceu como pressuposto para o 

ajuizamento da ação monitória a apresentação de “prova escrita sem 

eficácia de título executivo”: “Art. 700. A ação monitória pode ser proposta 

por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título 

executivo (...)”. Consistindo em conceito aberto, a delimitação do alcance e 

do sentido dos termos “prova escrita” é feita pela jurisprudência, de 

acordo com a espécie do documento. No que tange aos cartões de 

financiamento, como neste feito, os tribunais entendem como 

imprescindível que o processo seja instruído tanto pelo instrumento 

contratual quanto pelos demonstrativos de uso e pagamento dos créditos 

fornecidos. Por entender oportuno, trago à baila: 99191672 - AÇÃO 

MONITÓRIA. Cartão de crédito. Demonstrativo de evolução do débito. 

Intimação para juntada. Juntada de documentos que não indicam os 

índices e as taxas de atualização. Despacho inatendido. Extinção do 

processo. Apelo conhecido e improvido. Decisão unânime. Houve uma 

ação monitória onde o Credor persegue débito decorrente de 

inadimplemento das faturas de cartão de crédito, mas não juntou a 

evolução do débito. Intimado para juntar aos autos o demonstrativo de 

evolução do débito, o credor juntou apenas as faturas do cartão de 

crédito, sem apontar os índices utilizados. Segundo precedentes do STJ ‘a 

petição inicial de ação monitória para cobrança de dívida oriunda de cartão 

de crédito deve vir acompanhada, além da prova do contrato, de 

demonstrativo esclarecedor da formação do débito, com indicação de 

critérios, índices e taxas utilizadas, desde o seu início, a fim de que o 

devedor possa se defender pelos embargos. ’ (REsp 319.044). (TJSE; AC 

201800801124; Ac. 2568/2018; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo 

Mucio Santana de A. Lima; Julg. 20/02/2018; DJSE 23/02/2018). 82127123 

- CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL (CEF). CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS 

NECESSÁRIOS AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE. 

NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA 

CONFIRMADA. 1. Consoante a Súmula n. 247 do Superior Tribunal de 

Justiça, "o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, 

acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para 

o ajuizamento da ação monitória ". 2. Hipótese em que a parte autora, 

embora intimada para que juntasse aos autos a planilha demonstrativa do 

débito e o contrato de crédito, limitou-se a juntar o primeiro documento, não 

satisfazendo, assim, os requesitos necessários ao ajuizamento da ação 

monitória. 3. Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de 

mérito, na forma do art. 267, inciso I e § 1º, do Código de Processo Civil de 

1973, que se mantém. 4. Apelação não provida. (TRF 1ª R.; AC 

0001332-15.2011.4.01.3504; Sexta Turma; Rel. Des. Fed. Daniel Paes 

Ribeiro; DJF1 21/02/2018). 87864896 - AÇÃO MONITÓRIA. Cobrança. 

Saldo devedor de contrato de abertura de crédito em conta-corrente 

bancária. Possibilidade. Súmula nº 247 do STJ. Embargos monitórios 

questionando a regularidade do valor cobrado. Necessidade de instrução, 

pois só depois dela é que se pode decidir efetivamente sobre a existência 

do direito ao crédito. Sentença anulada. Recurso provido para esse fim. A 

ação monitória de cobrança pode ser ajuizada a partir do contrato de 

abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de 

débito, mas questionado o saldo exigido impõe-se a abertura da instrução 

para o devido esclarecimento das dúvidas suscitadas. (TJSP; APL 

0003375-74.2008.8.26.0019; Ac. 6684618; Americana; Décima Primeira 

Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilberto dos Santos; Julg. 18/04/2013; 

DJESP 21/02/2018; Pág. 2223). Considerando que o polo ativo descumpriu 

a determinação de juntar o “Termo de adesão ao Regulamento do Cartão 

BNDES”, tenho que a inicial deve ser indeferida por não conter documento 

indispensável à sua propositura. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e 

extingo o feito sem resolução de mérito. Sem custas complementares. 
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Isento de honorários. Com o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquive-se. P. I. C. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000046-75.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANAILE MARTINS DE SOUZA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000046-75.2017.8.11.0007 

AUTOR: ANAILE MARTINS DE SOUZA RÉU: MUNICIPIO DE ALTA 

FLORESTA, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Anaile Martins de Souza 

ajuizou demanda em face do Município de Alta Floresta e do Estado de 

Mato Grosso objetivando o recebimento de medicamento e demais medidas 

necessárias ao pronto restabelecimento de sua saúde. Durante o curso 

do procedimento, a autora informou que a medida pleiteada não é mais 

necessária (fl.43), requerendo a extinção do feito. É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. O relatório acima permite a conclusão 

de que o processo carece de necessidade e utilidade à parte autora, 

tendo em vista que as medidas de saúde almejadas restaram 

dispensadas, restando clara a perda superveniente do interesse 

processual, pelo que EXTINGO o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários. Com o trânsito em julgado, arquive-se. P.I.C. JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002956-75.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SILVIA AMICUCCI SOARES MARTINS (AUTOR)

OSCAR SOARES MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI OAB - MT14913/B-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE ALTA FLORESTA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1002956-75.2017.8.11.0007 

AUTOR: OSCAR SOARES MARTINS, MARIA SILVIA AMICUCCI SOARES 

MARTINS RÉU: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE ALTA FLORESTA 

LTDA Vistos. Trata-se de feito em que o polo ativo, intimado para 

comprovar o recolhimento das custas processuais e da taxa judiciária, 

desistiu do feito. É o relato do necessário. Fundamento e decido. Tendo em 

vista que a desistência é anterior à apresentação de contestação, 

HOMOLOGO o ato e extingo o feito, sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários. Havendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se. 

P.I.C. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1002223-12.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA CAVALCANTE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SUTILO MARTINS OAB - MT0013182A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1002223-12.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: SELMA CAVALCANTE DOS SANTOS REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. Trata-se de ação de liquidação de 

sentença proferida na ação civil pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, 

que tramitou perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco-AC, 

referente aos contratos firmados com a empresa requerida, Ympactus 

Comercial S/A, com denominação social Telexfree. Na referida sentença, 

proferida com efeitos “erga omnes”, foi declarada a nulidade de todos os 

contratos celebrados entre os divulgadores e “partners” e a Telexfree, 

bem como determinada a devolução dos valores pagos, abatidas 

eventuais quantias recebidas. Entendo como documento imprescindível a 

demonstração do pagamento de ingresso à rede para o processamento da 

demanda, determinei ao polo ativo que emendasse a petição inicial e 

carreasse o referido comprovante. Contudo, em sua emenda, a parte 

autora não trouxe prova do pagamento, alegando que faz-se necessário o 

acesso ao sistema interno da Telexfree, nomeado como “backoffice”, para 

tal demonstração. É o relato do necessário. Fundamento e decido. Com a 

máxima “vênia”, respeitando entendimentos divergentes, entendo que não 

pode ser acolhida a justificativa aduzida pela parte autora quanto à 

impossibilidade de comprovação do pagamento efetuado em prol da 

Ympactus Comercial S/A. Ora, todas as transações bancárias realizadas 

nos últimos anos ficam registradas junto às respectivas instituições 

financeiras, cujas “segunda via” são facilmente obtidas em agências 

bancárias ou por meios virtuais (“websites” ou aplicativos). Os boletos, 

ainda que pagos em bancos por pessoa que não tenha conta junto à 

instituição, recebem a chamada autenticação mecânica, impressão que 

registra dados referentes ao pagamento. Outra hipótese corresponde à 

aquisição de contas por intermédio de terceiros que possuíam saldo junto 

à Telexfree, situação em que bastaria a comprovação de pagamento de 

valores ao terceiro e uma declaração deste de que alienou parte de seus 

direitos ao ora liquidante. A demonstração dos pagamentos pelos 

pretensos liquidantes à Ympactus Comercial S/A. configura documento 

essencial à propositura da demanda, pois sem pagamento não é cabível 

qualquer restituição. Para bem ilustrar a questão, transcrevo trecho de 

d e c i s ã o  p r o f e r i d a  e m  0 4 / 0 9 / 2 0 1 7 ,  n o s  a u t o s  n . º 

0005902-34.2017.8.01.0001 (incidente para informações a terceiros sobre 

a ação civil pública em voga), leiamos: “(...) Além de tais documentos, a 

parte interessada deve instruir seu pedido individual de liquidação com as 

seguintes informações: - data de ingresso na rede Telexfree; - qual e 

quantos planos adquiridos (Ad Central, Ad Central Family); - comprovante 

de pagamento para ingresso na rede; - se ativou contas 99 Telexfree e 

quantas ativou; - se recebeu alguma bonificação enquanto permanece no 

negócio, qual o valor e qual a data do recebimento; - caso o ingresso no 

negócio tenha se dado por meio de bônus de terceiro, apontar quem é o 

terceiro, demonstrar que o terceiro era divulgado e demonstrar que pagou 

ao terceiro pelo uso do crédito do mesmo. (...)”. Ainda que algumas destas 

informações careçam do acesso ao sistema “backoffice”, é irrefutável que 

a demonstração do pagamento pode ser obtida pelo próprio pagador, ora 

liquidante. Neste viés, mesmo tendo sido oportunizado ao polo ativo que 

comprovasse o pagamento para ingresso na rede através da emenda à 

inicial, o polo ativo deixou de fazê-lo, ensejando, assim, o indeferimento da 

inicial. Nessa trilha jurídica: 42027434 - PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. 

LIQUIDAÇÃO POR ARTIGO. AÇÃO COLETIVA. TELEXFREE. EMENDA À 

INICIAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO DE PLANO. PESSOA 

FÍSICA. PRESUNÇÃO. DEFERIMENTO NESTA INSTÂNCIA. DOCUMENTOS 

IMPRESCINDÍVEIS À COMPROVAÇÃO DO PLEITO INICIAL. AUSÊNCIA. 

INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. 1. O 

investimento pela parte autora em pirâmide financeira, não basta para 

afastar a presumida hipossuficiência jurídica que afirma bem como o 

patrocínio da causa por advogado particular, a teor do art. 99, §§ 3º e 4º, 

do código de processo civil. 3. Na espécie, adequada a sentença que 

indeferiu a petição inicial de vez que embora facultado à parte autora 

emendar à petição inicial com documentos indispensáveis à comprovação 

do pedido inicial, esta não colacionou elementos probatórios mínimos. 3. 

Recurso provido, em parte. (TJAC; APL 0710510-05.2015.8.01.0001; Ac. 

17.317; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Eva Evangelista de Araújo Souza; 

DJAC 03/03/2017; Pág. 15). 42026825 - PROCESSO CIVIL. AÇÃO 

COLETIVA. TELEXFREE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE 

EMENDA A INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. 

INDEFERIMENTO EM 1º GRAU PREMATURAMENTE. AUSÊNCIA DE 

OPORTUNIZAÇÃO À PARTE DE COMPROVAR SEU ESTADO. 

DEFERIMENTO NESTA INSTÂNCIA. DOCUMENTOS QUE POSSIBILI- TAM A 

CONCESSÃO DO BENEFICIO. DISCUSSÃO SOBRE A NECESSIDADE OU 

NÃO DA EMENDA DA INICIAL. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Induvidoso que os documentos 

requestados pelo Juízo a quo, com exceção da taxa judiciária, tratam-se 
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de documentos necessários à análise do pedido inicial, e ausentes, 

prejudicada a realização da liquidação vindicada, pois o autor apenas se 

resume em afirmar os valores tidos como reais, a seu modo, mas sem 

alicerçar elemento probatório mínimo, a respaldar o julgamento do 

magistrado de seu pleito. (...) (TJAC; APL 0704141-58.2016.8.01.0001; Ac. 

3.727; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Waldirene Cordeiro; DJAC 

21/11/2016; Pág. 12). A jurisprudência do TJMT encampa este 

entendimento, senão vejamos: LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EMENDA À 

INICIAL – ART. 321 CPC/15 (ART. 284, CPC/73) – DECURSO DE PRAZO – 

DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA 

DE PROVA MÍNIMA DO VÍNCULO ENTRE AS PARTES - SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A determinação de emenda da inicial 

tem lugar no momento que o magistrado verifica que a petição não 

preenche os requisitos exigidos pela lei processual, ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

devendo a exordial ser indeferida se o autor não cumprir o comando 

judicial. Assim, o descumprimento da ordem de emenda à inicial dá ensejo 

ao seu indeferimento. (Ap 158935/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017). Feitas estas considerações, 

concluo que não há outra sorte a esta ação senão o indeferimento da 

petição inicial. Do dispositivo. Ante o exposto, com lastro no parágrafo 

único do art. 321 e no art. 485, I, ambos do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL. Sem custas e honorários advocatícios. Havendo o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquive-se. Às providências. JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Edital Citação

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA

PRAZO: 20 DIAS

Processo: 1000214-43.2018.8.11.0007

AÇÃO: USUCAPIÃO (49)

PARTE AUTORA: Nome: JOAO VITOR DE OLIVEIRA e MARIA AUGUSTA 

DE OLIVEIRA, Endereço: RUA LÍRIO BRANCO, 577, CENTRO, CARLINDA - 

MT - CEP: 78587-000

PARTE RÉ: Nome: COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA 

CENTRAL EM LIQUIDACAO, Endereço: RUA MÁRIO BORIN, 165, ATÉ 

385/386, CHÁCARA URBANA, JUNDIAÍ SP CEP: 13201-836

CITANDOS: EVENTUAIS INTERESSADOS, INCERTOS, DESCONHECIDOS.

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 259 do NCPC, dos termos da 

presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça 

vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: JOÃO VITOR DE OLIVEIRA e MARIA AUGUSTA DE 

OLIVEIRA, pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, vem propor 

a presente AÇÃO DE USUCAPIÃO DE IMÓVEL URBANO Em face de 

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA – COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDAÇÃO. DOS FATOS. Os autores são legítimos possuidores do 

imóvel urbano denominado Lote 03, Quadra R-26, situado no Embrião 

Urbano de Carlinda, com área de 500,00 m², objeto da matrícula no Cartório 

de Registro de Imóveis da Comarca de Alta Floresta sob o n.º 1.403, Livro 

2-G. O imóvel permanece registrado em nome da ré Cooperativa Agrícola 

de Cotia, responsável pelo povoamento do município de Carlinda durante a 

década de 80, uma vez que os compradores originais não foram 

agraciados com os títulos de propriedade imobiliária, mas tão somente com 

o recibo de quitação do bem. Assim, desde o ano de 1989 a posse do 

imóvel em questão tem sido transferida sem a devida regularização, 

apenas por meio de contratos de venda e compra, como se observa pelos 

documentos que seguem em anexo. A aquisição do referido pelos autores 

se deu em 29 de julho de 2014, das mãos de Almir Gomes da Silva. Nesse 

ínterim, os autores exercem a posse do imóvel urbano em questão de 

forma ininterrupta (contínua) e sem oposição (mansa e pacífica), onde 

estabeleceram sua moradia habitual, além de realizado melhorias, há mais 

de 03 (três) anos, ressaltando que o casal detém a cadeia possessória, 

advinda de sucessivos instrumentos particulares de compra e venda 

(anexos), do lote há mais de 20 (vinte) anos, pelo que faz jus à aquisição 

da propriedade por meio da usucapião. O conjunto das assertivas a 

comprovar o preenchimento dos requisitos para obtenção da usucapião 

será feito mediante os documentos que instruem a exordial e através da 

oitiva das testemunhas abaixo arroladas. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 

USUCAPIENDO: Imóvel urbano denominado Lote 03, Quadra R-26, situado 

no Embrião Urbano de Carlinda, com área de 500,00 m², objeto da matrícula 

no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alta Floresta sob o n.º 

1.403, Livro 2-G. DESPACHO: "Vistos, 1 - Defiro a gratuidade de justiça, 

ressalvando a possibilidade de revogação. 2 - Cite-se a requerida para 

que apresente resposta, em 15 dias, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados na inicial. 3 - Citem-se, por edital, 

eventuais interessados, com prazo de 20 dias, conforme o art. 259, I do 

CPC. 4 - Citem-se, pessoalmente, os confinantes e seus cônjuges (se 

casados forem), no prazo de 15 dias, nos termos do art. 246, §3º do CPC. 

5 - Intimem-se o Município de Carlinda, o Estado de Mato Grosso e a União, 

por carta com aviso de recebimento, instruindo com cópia da planta e do 

memorial descritivo do imóvel, para que, no prazo de 10 dias, querendo, 

manifestem-se sobre eventual interesse na causa (artigo 246, §2º do 

CPC). 6 – Vislumbrando possível interesse jurídico de Unibanco – União de 

Bancos Brasileiros S/A. acerca do imóvel que recai a pretensão autoral, 

defiro o pedido constante na exordial e determino sua notificação no 

endereço apontado na peça, para que, querendo, requeira seu ingresso 

no feito como assistente. 7 - INTIME-SE o Ministério Público. Às 

providências." Eu, MOACIR DE CASTILHO, Técnico Judiciário, digitei. Alta 

Floresta - MT, 19 de junho de 2018.

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA

PRAZO: 20 DIAS

Processo: 1002166-91.2017.8.11.0007

AÇÃO: USUCAPIÃO (49)

PARTE AUTORA: Nome: ESTEVONE HONORATO DE ALMEIDA, Endereço: 

RUA SÃO PEDRO, 10, BOA NOVA I, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 

78580-000 PARTE RÉ: Nome: INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO 

E COLONIZACAO LTDA - EPP, Endereço: Av. Ariosto da Riva, 3145, 

CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 CITANDOS: EVENTUAIS 

INTERESSADOS, INCERTOS, DESCONHECIDOS. VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, 

desconhecidos e eventuais interessados, na forma do art. 259 do NCPC, 

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

caracterizado, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 

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

edital, apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na 

peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: ESTEVONE HONORATO DE 

ALMEIDA propôs AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM IMÓVEL URBANO Em 

face de INDECO - INTEGRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E COLONIZADORA 

LTDA, devidamente inscrita no CNPJ nº 03.115.268/0001-67, com sede 

situada à Av. Ariosto da Riva nº 3145, Centro, Cidade de Alta Floresta/MT I 

– DOS FATOS. O Autor da presente demanda, é possuidor de um lote há 

23 anos, como prova o contrato de compra e venda (anexo II), residente 

no local, onde há uma casa de madeira construída, as características do 

lote são: "Lote Nº 01, Quadra "B", Setor "SE-01", com área de 360,00 M² 

(TREZENTOS E SESSENTA METROS QUADRADOS), Situado nesta cidade 

de Alta Floresta-MT, com os seguintes limites e confrontações: Do marco 

01 ao marco 02, distância de 12,00 metros, confrontando com a Via 1 ; do 

marco 02 ao marco 03, distância de 30,00 metros, confrontando com o 

Lote nº 03; do marco 03 ao marco 04, distância de 12,00 metros, 

confrontando com o Lote 02; do marco 04 ao marco 01, distância de 30,00 

metros, confrontando com o Via A, registrado na matrícula 697, Livro 2-C 

aos 10/12/1987, do 1º Serviço Registral desta cidade e Comarca de Alta 

Floresta-MT." Durante o tempo em que o Requerente residiu no local, 

contribuiu com o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano 

(comprovantes em anexo IV), como também se faz prova, 

comprovante/talão de energia em nome do Autor (doc. Anexo). 

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Imóvel urbano com área 

360,00m2 (trzentos e sessenta metros quadrados), consistente ao Lote 

Nº 01, Quadra "B", Setor "SE-01", objeto registrado na matrícula 697, Livro 

2-C aos 10/12/1987, do 1º Serviço Registral desta cidade e Comarca de 

Alta Floresta-MT. DESPACHO: "Vistos, 1 - Defiro a gratuidade de justiça, 

ressalvando a possibilidade de revogação. 2 - Cite-se a requerida para 

que apresente resposta, em 15 dias, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados na inicial. 3 - Citem-se, por edital, 

eventuais interessados, com prazo de 20 dias, conforme o art. 259, I do 

CPC. 4 - Citem-se, pessoalmente, os confinantes e seus cônjuges (se 
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casados forem), para resposta no prazo de 15 dias, nos termos do art. 

246, §3º do CPC. 5 - Intimem-se o Município de Alta Floresta, o Estado de 

Mato Grosso e a União, por carta com aviso de recebimento, para que, no 

prazo de 10 dias, querendo, manifestem-se sobre eventual interesse na 

causa (artigo 246, §2º do CPC). 6 - INTIME-SE o Ministério Público. Às 

providências." Eu, MOACIR DE CASTILHO, Técnico Judiciário, digitei. Alta 

Floresta - MT, 19 de junho de 2018.

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA PRAZO: 20 DIAS

Processo: 1000827-63.2018.8.11.0007

PARTE AUTORA: Nome: ALDECY LOPES DA SILVA, Endereço: RUA LIRIO 

BRANCO, S/N, CENTRO, CARLINDA - MT - CEP: 78587-000

PARTE RÉ: Nome: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA COOPERATIVA 

CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO, Endereço: RUA MÁRIO BORIN, n 165, - ATÉ 

385/386, CHÁCARA URBANA, JUNDIAÍ - SP - CEP: 13201-836

CITANDOS: EVENTUAIS INTERESSADOS, INCERTOS, DESCONHECIDOS.

VALOR DA CAUSA: R$ 5.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 259 do NCPC, dos termos da 

presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça 

vestibular. RESUMO DA INICIAL:ALDECY LOPES DA SILVA ingressou com 

AÇÃO DE USUCAPIÃO em face de COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA – 

COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO, pelos motivos a seguir 

delineados: I – DOS FATOS: 1. Nos anos 80, no auge das políticas para o 

povoamento da região extremo norte do Estado de Mato Grosso, o 

Governo Federal transferiu a área que corresponde atualmente o 

Município de Carlinda/MT em favor da ora requerida Cooperativa Agrícola 

de Cotia, para que fizesse o povoamento do então Distrito de Carlinda/MT. 

2. A ora requerida Cooperativa Cotia iniciou o povoamento do Município de 

Carlinda/MT, sendo que ainda nos anos 80 e 90 vendeu vários lotes às 

famílias que se mudaram para referida localidade, muitas vindas da região 

Sul do País. 3. Houve o povoamento do Município de Carlinda/MT, 

entretanto, a população colocada na posse dos lotes urbanos e rurais não 

foram agraciadas com os títulos de propriedade imobiliária no Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Alta Floresta/MT, recebendo tão só 

recibo de quitação pela aquisição dos lotes urbanos. 4. O empreendimento 

da ora requerida Cooperativa Cotia não obteve o sucesso que se 

esperava, sendo que a mesma fechou suas portas na cidade de 

Carlinda/MT nos anos 90. 5. A atual questão fundiária do Município de 

Carlinda/MT é de alta complexidade, uma vez que população carlidense 

não detém o titulo de propriedade de seus lotes. 6. Feita essa breve 

introdução, necessária para elucidar a problemática envolvendo a questão 

fundiária de Carlinda/MT, transcrevo os fatos que fundamentam o pedido 

inicial. 7. A requerente é legítima possuidora do imóvel urbano com área de 

500,00m² (quinhentos metros quadrados), identificado pelo lote urbano n.º 

03, quadra R-28, Loteamento Embrião Urbano de Carlinda, município de 

Carlinda/MT, objeto da matrícula n.º 1.403, Livro 2-G, do CRI da Comarca 

de Alta Floresta/MT. 8. O imóvel está registrado no CRI da Comarca de Alta 

Floresta/MT em nome da ora requerida Cooperativa Agrícola de Cotia, 

conforme inclusa cópia da matrícula. 9. Ocorre que, no dia 18/04/1989 a 

requerida vendeu o lote objeto da lide a Sra. Maximilia Fogaça de Morais, 

conforme se verifica pelo contrato em anexo, todavia não fora 

confeccionada a escritura de compra e venda, razão pela qual permanece 

a propriedade do bem junto ao CRI em nome da ora requerida. 10. Na 

sequência, na data do dia 05/12/2008 o lote foi vendido para o Sr. Valdecir 

Schmitt, conforme se verifica através do contrato de compra e venda em 

anexo. Posteriormente, o lote foi revendido para o Sr. Ricardo Fernandes 

da Costa, no dia 14/10/2015. 11. Por fim, no dia 14/10/2015 o lote urbano 

n.º 03, quadra R-28, Loteamento Embrião urbano de Carlinda, objeto da 

objeto da matrícula n.º 1.403, Livro 2-G, do CRI de Alta Floresta/MT, foi 

adquirido pela requerente. 12. Portanto, a requerente detém a cadeia 

possessória, do lote urbano há mais de 25 anos, sendo que a posse 

sempre foi exercida de forma ininterrupta e pacifica. 13. Em tempo, a 

requerente realizou no imóvel a construção de uma casa, a qual se 

destina a moradia da família. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: 

Imóvel urbano com área de 500,00m² (quinhentos metros quadrados), 

identificado pelo lote urbano n.º 03, quadra R-28, Loteamento Embrião 

Urbano de Carlinda, município de Carlinda/MT, objeto da matrícula n.º 

1.403, Livro 2-G, do CRI da Comarca de Alta Floresta/MT. DESPACHO: 

"Vistos, 1 - Defiro a gratuidade de justiça, ressalvando a possibilidade de 

revogação. 2 - Cite-se a requerida para que apresente resposta, em 15 

dias, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados na inicial. 3 - Citem-se, por edital, eventuais interessados, com 

prazo de 20 dias, conforme o art. 259, I do CPC. 4 - Citem-se, 

pessoalmente, os confinantes e seus cônjuges (se casados forem) para 

apresentação da resposta em 15 dias, nos termos do art. 246, §3º do 

CPC. 5 - Intimem-se o Município de Carlinda, o Estado de Mato Grosso e a 

União, por carta com aviso de recebimento, instruindo com cópia da planta 

e do memorial descritivo do imóvel, para que, no prazo de 10 dias, 

querendo, manifestem-se sobre eventual interesse na causa (artigo 246, 

§2º do CPC). 6 – Por não constatar, a partir das provas nos autos, 

qualquer interesse jurídico de Unibanco – União de Bancos Brasileiros 

S/A. acerca do imóvel que recai a pretensão autoral, INDEFIRO o pedido 

para sua intimação. 7 - INTIME-SE o Ministério Público. Às providências." 

Eu, MOACIR DE CASTILHO, Técnico Judiciário, digitei. Alta Floresta - MT, 

19 de junho de 2018.

3ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002558-31.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IARA INES KUNZ DA SILVA (REQUERENTE)

VERA LUCIA KUNZ GRANADO (REQUERENTE)

JORGE KUNZ (REQUERENTE)

GERSON LUIZ KUNZ (REQUERENTE)

LUCIMARA KUNZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA KUNZ GRANADO PETRUCCI OAB - MT23866-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

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

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

AUTORA, na pessoa do seu Procurador, para comparecer nesta 

Secretaria com o fim de retirar o alvará para levantamento de valores, bem 

como recolher o valor da autenticação para o respectivo documento, no 

prazo de 05(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002964-52.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO & ZANCO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO APARECIDO SPAGNOLO OAB - MT0017600A (ADVOGADO)

JULIANE GIACOMIN DA CRUZ OAB - MT16357 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIO CHIMULA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002964-52.2017.8.11.0007 Vistos. 1) Tendo em 

vista o teor do disposto no art. 523, do CPC, o qual consta que no 

cumprimento definitivo da sentença será o executado intimado para pagar 

o débito acrescido de custas, se houver, ACOLHO em parte o pedido sob 

o ID 13186192, para DETERMINAR a intimação do executado, por meio do 

causídico constituído para pagar o débito apontado sob o ID 13186192 

(relativo às custas já recolhidas pelo exequente), nos termos da decisão 

sob o ID 12504554. 2) Por outro lado, INDEFIRO o pleito do exequente, 

realizado sob o ID 13186192, para acrescentar ao débito apontado, multa 

e honorários advocatícios previstos nos §§ 1º e 2º do art. 523 do CPC. 

Assim porque, é da parte exequente o ônus de atualizar o débito antes da 

citação do executado, incluindo nele, inclusive, as custas processuais se 

houver, e, intimado para tanto, o exequente não o fez satisfatoriamente, 

tornando-se desarrazoado transpor ao executado, no presente momento, 

a penalidade legal de arcar com o acréscimo de multa e honorários 

sucumbenciais sobre valor que não fora intimado a pagar, até então. 3) 

Postergo a apreciação do pedido de alvará judicial para após o pagamento 

voluntário pelo executado ou certidão de decurso do prazo para tanto, por 

medida de economia processual. 4) Proceda a Secretaria de Vara ao 
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cadastramento do causídico do executado para fins de intimação da 

presente decisão. INTIME-SE. Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 17 de maio de 

2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002052-21.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA OAB - MT0007236A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

STARNET INFORMATICA LTDA - ME (REQUERIDO)

JAIME GARCIA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

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

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAÇÃO do advogado da 

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

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

assim, o cumprimento da Carta Precatória . A guia para pagamento da 

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

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

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

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

mesmo prazo.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000425-16.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX DE SOUZA ABREU OAB - CE27439 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LUCIO ESTEVAM (DEPRECADO)

 

Com fulcro na Legislação vigente e art. 1.209 da CNGC/MT, IMPULSIONO 

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

seu patrono habilitado, para que, em 15 (quinze) dias, informe nos autos 

se foi realizada a perícia marcada para 23/04/2018, às 10h.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000313-47.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO GONCALVES MEDEIROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO SEIKI ENOKAWA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

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

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

exequente, na pessoa do seu Procurador, por todo o conteúdo da decisão 

proferida ao Id 13417668, bem como para, no prazo de 05(cinco) dias, 

efetuar o recolhimento da diligência referente à Condução do Sr. Oficial de 

Justiça, objetivando, assim, o cumprimento do item 02 da r. decisão e 

ainda, cumprir o ato de intimação do executado acerca da hasta pública 

designada por este Juízo. A guia para pagamento da diligência poderá ser 

emitido através do portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br, no banner “Emissão de Guias Oline”), regulamentada 

pelo Provimento nº 7/2017 – CGJ. A guia e o comprovante de pagamento 

deverão ser juntados aos autos no mesmo prazo.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002072-46.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

SERGIO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

JACIRA MARCONI DA SILVA (REQUERENTE)

SILVANA APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1002072-46.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: JACIRA MARCONI DA SILVA, SILVIO LUIZ DA SILVA, 

SERGIO ALVES DA SILVA, SILMARA MARIA DA SILVA, SILVANA 

APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA Vistos, etc. Trata-se de requerimento 

de expedição de Alvará Judicial proposto por JACIRA MARCONI DA 

SILVA, SILVIO LUIS DA SILVA, SERGIO ALVES DA SILVA, SILMARA 

MARIA DA SILVA e SILVANA APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA. Alega 

a autora Sra. Jacira que é esposa e os demais requerentes são filhos de 

Luiz Alves da Silva, que veio a óbito em 05.05.2016. Ainda, que o “de 

cujus” deixou valores depositados em conta corrente junto ao Banco 

Sicredi de Carlinda-MT. Requer a expedição de alvará judicial, autorizando 

a requerente Jacira a efetuar o saque de numerários deixados pelo “de 

cujus” na conta bancária. Vieram com a inicial alguns documentos. 

Expedido ofício ao Banco Sicredi, verificou-se saldo existente na conta em 

nome do falecido, conforme Id n. 11927068. No Id n. 13017664, o INSS 

informou que apenas a sra Jacira Marconi da Silva é dependente de Luiz 

Alves da Silva. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento 

e decido. Preconiza o art. 666 do Novo Código de Processo Civil que 

independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores 

previstos na Lei nº 6.858, de 24 de novembro de 1980. É a hipótese dos 

autos, na medida em que se trata de quantia depositada perante a 

instituição financeira em nome do falecido, Luiz Alves da Silva, nos termos 

da Lei nº 6.858, de 24 de novembro de 1980. Diante do exposto, julgo 

PROCEDENTE o pedido de expedição de Alvará Judicial, autorizando a 

Autora JACIRA MARCONI DA SILVA a sacar a quantia depositada no 

Banco Sicredi de Carlinda-MT, na conta de titularidade do falecido, Sr. Luiz 

Alves da Silva, com fulcro no artigo 2º, da Lei nº 6.858/80. Expeça-se 

alvará de autorização/levantamento. Sem custas. P.R.I. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as formalidades legais. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta, MT, 18 de maio de 2018 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000310-58.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WALTER SANDMANN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1000310-58.2018.8.11.0007. AUTOR: 

JOSE WALTER SANDMANN RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

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

Aposentadoria por Idade, de segurado especial, ajuizada por JOSÉ 

WALTER SANDMANN em face do Instituto Nacional de Seguridade Social – 

INSS. Recebida a Inicial, fora concedida a gratuidade de justiça e 

determinada a citação da autarquia requerida para apresentar 

contestação. Apresentada contestação, alegou-se a ausência de provas 

quanto à qualidade de segurada especial da parte autora, bem como a 

prescrição de créditos. Impugnação à contestação, cf. ID n. 13302128. 

Vieram-me conclusos. É o breve relatório. DECIDO. De largada, vislumbro 

que a alegação de prescrição ventilada pela autarquia não merece 

acolhimento, pois o requerimento do benefício se deu em 15.05.2017, não 

havendo, nesta demanda, a possibilidade de ocorrência da preliminar 

prevista no parágrafo único, do art. 103, da Lei 8.213/91, estando 

REJEITADA a matéria. Não havendo questões processuais pendentes de 

apreciação, declaro saneado o feito. Dessa forma, fixo como pontos 

controvertidos: a) o exercício de atividade rural pela parte Autora, durante 

o período de carência, de modo a configurar sua qualidade de segurado 

especial; e b) o caráter da atividade rural (economia domiciliar, empregado, 

etc.). Consigo que é ônus da parte Autora (inciso I, art. 373, NCPC) a 

comprovação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão, e 

o consequente recebimento, do benefício pretendido. Logo, à espécie do 

benefício pretendido, principalmente pelo conteúdo probatório até então 

produzido, é imprescindível que produção de prova testemunhal e do 

depoimento pessoal da parte Autora, a fim de se buscar a verdade 

processual acerca da atividade desenvolvida pela autora, ao tempo do 

preenchimento do requisito etário. Assim, DESIGNO audiência de instrução 
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e julgamento para o dia 29 de agosto de 2018, às 15h30min, a ser 

realizada na sala de audiência da 3ª Vara desta Comarca, ficando a parte 

Autora e suas testemunhas intimadas NA PESSOA DE SEU PATRONO 

para comparecer ao ato, independentemente da apresentação de rol 

prévio. Intime-se, pessoalmente, por via postal, a autarquia requerida, em 

observância a sua prerrogativa. Alta Floresta, MT, 22 de maio de 2018 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002931-62.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DAMIAO DA SILVA VECHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002931-62.2017.8.11.0007 Vistos. Trata-se de ação 

que visa à concessão do benefício de Aposentadoria por Idade, de 

segurado especial, ajuizada por MARIA JOSE DAMIAO DA SILVA VECHA 

em face do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. Recebida a 

Inicial, fora concedida a gratuidade de justiça e determinada a citação da 

autarquia requerida para apresentar contestação. Apresentada 

contestação, alegou-se a ausência de provas quanto à qualidade de 

segurada especial da parte autora, bem como a prescrição de créditos. 

Impugnação à contestação, cf. ID n. 13304887. Vieram-me conclusos. É o 

breve relatório. DECIDO. De largada, vislumbro que a alegação de 

prescrição ventilada pela autarquia não merece acolhimento, pois o 

requerimento do benefício se deu em 19.09.2017, não havendo, nesta 

demanda, a possibilidade de ocorrência da preliminar prevista no 

parágrafo único, do art. 103, da Lei 8.213/91, estando REJEITADA a 

matéria. Não havendo questões processuais pendentes de apreciação, 

declaro saneado o feito. Dessa forma, fixo como pontos controvertidos: a) 

o exercício de atividade rural pela parte Autora, durante o período de 

carência, de modo a configurar sua qualidade de segurado especial; e b) 

o caráter da atividade rural (economia domiciliar, empregado, etc.). 

Consigo que é ônus da parte Autora (inciso I, art. 373, NCPC) a 

comprovação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão, e 

o consequente recebimento, do benefício pretendido. Logo, à espécie do 

benefício pretendido, principalmente pelo conteúdo probatório até então 

produzido, é imprescindível que produção de prova testemunhal e do 

depoimento pessoal da parte Autora, a fim de se buscar a verdade 

processual acerca da atividade desenvolvida pela autora, ao tempo do 

preenchimento do requisito etário. Assim, DESIGNO audiência de instrução 

e julgamento para o dia 29 de agosto de 2018, às 16h00, a ser realizada 

na sala de audiência da 3ª Vara desta Comarca, ficando a parte Autora e 

suas testemunhas intimadas NA PESSOA DE SEU PATRONO para 

comparecer ao ato, independentemente da apresentação de rol prévio. 

Intime-se, pessoalmente, por via postal, a autarquia requerida, em 

observância a sua prerrogativa. Alta Floresta, MT, 22 de maio de 2018 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000719-05.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIEL VALERIA ALTHMANN TONI (EXECUTADO)

M A TONI PRODUCOES - ME (EXECUTADO)

MARCO ANTONIO TONI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

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

CNGC/17, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAÇÃO do 

advogado da parte autora, para, no prazo de 05(cinco) dias, efetuar o 

recolhimento da diligência referente à Condução do Sr. Oficial de Justiça, 

objetivando, assim, o cumprimento do ato citatório. A guia para pagamento 

da diligência poderá ser emitido através do portal do Tribunal de Justiça do 

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

Oline”), regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 – CGJ. A guia e o 

comprovante de pagamento deverão ser juntados aos autos no mesmo 

prazo. INFORMO que a petição juntada ao Id 13357182 não está 

acompanhada da guia e o comprovante de pagamento, conforme consta.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 130989 Nr: 5689-02.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iguaçú Auto Peças Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Eletricas Matogrossenses - CEMAT

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT, Ozana Baptista Gusmão - OAB:MT/4062

 Vistos.

Proceda a Secretaria de Vara a retificação necessária junto ao sistema 

Apolo e à capa dos autos.

Outrossim, considerando a certidão de fl.136, defiro o pedido de 

indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do art. 854, do Código 

de Processo Civil.

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

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado à fl. 139.

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

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

indisponibilidade excessiva e, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

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

ou, na ausência, pessoalmente, por via ele¬trônica ou carta direcionada 

ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos opera¬cionais do sistema, que deverão 

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

em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 5 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências do §5º, do art. 854, do NCPC.

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

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 107522 Nr: 2900-98.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. Mendes e Cia Ltda. - ME, Silvana Mendes

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 101, através de consulta ao sistema INFOJUD de 

informações financeiras, com escopo de obter as três últimas declarações 

de imposto de renda dos executados. Ainda, destaco que, a consulta será 

realizada em gabinete, cuja resposta será anexada aos autos.

O processo deverá tramitar sob segredo em virtude da juntada de dados 

sigilosos dos executados, devendo a Secretaria promover as devidas 

retificações aos autos, inclusive perante o Sistema Apolo.

Com a juntada das informações, intime-se a parte exeqüente para 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti
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 Cod. Proc.: 63984 Nr: 3184-48.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracema dos Santos

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

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

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

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

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

Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução contra a Fazenda Pública em que foi 

comprovado nos autos pela Coordenadoria de Execução Judicial do TRF 

da 1ª Região o depósito dos valores para pagamento dos débitos objeto de 

cobrança.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Ante o depósito dos valores executados no presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Considerando que o art. 1º, § 1º, do Provimento n. 68, de 3 de maio de 

2018 do CNJ, dispõe que o levantamento de alvará judicial somente poderá 

ser efetuado 2 (dois) dias úteis após o prazo para apresentação de 

impugnação ou recurso, EXPEÇA-SE alvará dos valores depositados nos 

autos para as conta indicadas às fls. 183 e 194, observando o respectivo 

dispositivo, bem como que devem ser liberados para o advogado da parte 

autora os honorários sucumbenciais e contratuais (cf. contrato anexado 

às fls. 160/161).

 Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sem ter 

sido impugnada, conforme dispõe o art. 85, §7º do CPC.

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS - AG: 

70050856723 RS , Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012)

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, bem como expedido o competente alvará, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 64306 Nr: 3103-02.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conceição Aparecida da Silva

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

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

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

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

OAB:8039-A/MT, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução contra a Fazenda Pública em que foi 

comprovado nos autos pela Coordenadoria de Execução Judicial do TRF 

da 1ª Região o depósito dos valores para pagamento dos débitos objeto de 

cobrança.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Ante o depósito dos valores executados no presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Considerando que o art. 1º, § 1º, do Provimento n. 68, de 3 de maio de 

2018 do CNJ, dispõe que o levantamento de alvará judicial somente poderá 

ser efetuado 2 (dois) dias úteis após o prazo para apresentação de 

impugnação ou recurso, EXPEÇA-SE alvará dos valores depositados nos 

autos para as conta indicadas à fl. 144/144/v, observando o respectivo 

dispositivo, bem como que devem ser liberados para o advogado da parte 

autora os honorários sucumbenciais e contratuais (cf. contrato anexado 

às fls. 145/146).

Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sem ter 

sido impugnada, conforme dispõe o art. 85, §7º do CPC.

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS - AG: 

70050856723 RS , Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012)

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, bem como expedido o competente alvará, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 112657 Nr: 1246-42.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Viktor Amaral Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Ricardo Moretto

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

OAB:17.452/MT, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allison Akerley da Silva - 

OAB:8930/MT, Marcio Rode - OAB:MT 9.447

 Vistos.

Trata-se de ação de indenização por danos morais movida por JOÃO 

VIKTOR AMARAL GONÇALVES em desfavor de FERNANDO RICARDO 

MORETTO, ambos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, às fls. 138/140 as partes apresentaram acordo, 

pugnando pela extinção do feito.

É o relatório.

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

celebrado entre as partes (fls. 138/140) NO TOCANTE À PRESENTE 

AÇÃO, e DECLARO extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil.

 Custas e honorários conforme entabulado pelas partes.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Tendo em vista a desistência expressa do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE 

o trânsito em julgado e ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 2412 Nr: 178-53.1997.811.0007

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Moura Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jayme Eburneo Queiroz - 

OAB:16.469-MT

 Vistos.

Tendo em vista os valores divergentes de fls. 245 e 246, INTIME-SE a 

parte Exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, informar nos autos o valor 

devido da condenação, conforme Sentença de fls. 198/199 e Acórdão de 

fls.235/239.

Após, conclusos.
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Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 112285 Nr: 823-82.2014.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Senda Industria e Comércio de Cereais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:128938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro e determino a expedição de mandado de busca e 

apreensão do bem objeto da demanda, no endereço declinado à fl. 112.

Às diligências. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 124097 Nr: 1887-93.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARS, AKdS, MdFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdSC, NPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Henrique 

Berkembrock - OAB:4641/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos.

1) Tendo em vista que o Laboratório conveniado apontou às fls. 113/114 

que para obtenção do resultado esperado, necessária a coleta de material 

de “TRÊS SUPOSTOS MEIO IRMÃOS COM GENITORA, INVESTIGANTE E 

SUA GENITORA TAMBÉM”, deixo de acolher a cota ministerial de fl. 121.

2) No ponto, considerando não haver notícia nos autos da configuração 

supra citada, considerando ainda, que à fl. 114 consta a possibilidade de 

realização do exame em questão com a criança (investigante), sua 

genitora e três supostos tios paternos (irmãos do falecido), INTIME-SE a 

parte autora por meio dos causídicos habilitados (fl. 118) para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar-se nos autos informando acerca da 

existência dos referidos parentes do falecido, necessários à realização 

da perícia, sob as penas da lei.

3) Transcorrido in albis o prazo do item “2”, INTIME-SE pessoalmente a 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento no 

feito, sob pena de extinção.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 58143 Nr: 2655-63.2008.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli Aparecida Feitosa Garcia, Daniel Moreno Garcia, 

Diego Moreno Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neilton Moreno Garcia (Espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Allison Akerley da Silva - 

OAB:8930/MT, Marcio Rode - OAB:MT 9.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

ACOLHO a manifestação ministerial de fl. 100. INTIME-SE a inventariante 

para, no prazo de 20 (vinte) dias, carrear aos autos certidão negativa de 

dependentes, emitida pelo INSS, bem como certidão de inexistência de 

testamento, expedida pela Central Notarial de Serviços Eletrônicos 

Compartilhados - CENSEC, nos moldes do que estabelece o artigo 2º do 

Provimento de nº 56/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

Atestando a existência de incapaz em qualquer das aludidas certidões, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público, pelo prazo de 15 (quinze) dias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 167964 Nr: 3015-46.2018.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janete Colla Sisti

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Panizi Souza - 

OAB:6.124-MT, Fernando Valentim Alvarez - OAB:14463

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

de Mato Grosso - OAB:

 DEFIRO a tutela antecipada pleiteada, com fulcro no art. 300, § 2º do 

CPC.Portanto, tendo em vista que a execução já está garantida por meio 

da penhora realizada via Bacenjud cf. fl. 41 dos autos em apenso, nos 

termos do artigo 919 §1º do CPC, DEFIRO o EFEITO SUSPENSIVO 

pleiteado, eis que a Embargante atendeu ao requisito legal, pois a 

execução está garantida por meio da penhora, a fim de assegurar o 

ressarcimento de danos que possam ser causados à parte contrária. Por 

outro lado, INDEFIRO o pedido de juntada de cópia integral do processo 

que deu origem a execução, vez que para o ajuizamento da execução 

fiscal basta ser juntada a CDA, que traduz débito que goza de presunção 

de certeza e liquidez (arts. 3º e 6º da LEF). Ademais, a juntada de tais 

documentos, visando a comprovação de evento impeditivo ou modificativo 

ou extintivo do título executivo, trata-se de ônus que incumbe à ora 

Embargante.ISTO POSTO, determino a SUSPENSÃO dos autos de Código 

118127, até o julgamento dos Embargos à Execução opostos.Intime-se a 

parte embargada/exequente para impugnar, no prazo legal.Ainda, 

intime-se a parte Embargada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue a suspensão de eventual protesto e registro no CADIN em nome da 

parte Embargante em razão do débito tributário oriundo da CDA n. 

201412354, sob pena de multa diária, a qual fixo em R$ 500,00 

(quinhentos reais).Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 118012 Nr: 5956-08.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nasete de Oliveira Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Baião do Nascimento

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

OAB:16889-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelita Balbinot - 

OAB:17.871/MT, LAURA GABRIELA BALBINOT DOS ANJOS - 

OAB:18077/O

 Vistos.

Tendo em vista a convocação desta magistrada, mediante o protocolo CIA 

0048076-48.2018.8.11.0000 da PRESIDÊNCIA, para comparecimento ao 

evento denominado Workshop do Projeto Luz, que ocorrerá em 21 de 

junho de 2018, na sede das Promotorias de Justiça de Cuiabá – MT, bem 

como ante a necessidade de prévio deslocamento ao ambiente, 

evidencia-se óbice a realização do ato processual outrora designado, 

razão pela qual REDESIGNO a audiência instrutória para o dia 15 de agosto 

de 2018, às 15:00 horas.

Às diligências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 71128 Nr: 4099-63.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Cavagnoli, Arisnir Maria de Campos 

Cavagnoli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eucatur Empresa União Cascavel de 

Transportes e Turismo Ltda, Companhia Mutual de Seguros Ltda, 

Superintendência de Seguros Privados-SUSEP

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

OAB:5091-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Araújo Siqueira - 

OAB:39549/PR, Eduardo Rodrigo Colombo - OAB:42782/PR, FÁBIO 

NUNES NEVES DE ARAÚJO - OAB:18415/O, GABRIEL SANTOS 

ALBERTTI - OAB:44655, Jônatas Casalli Betto - OAB:47.789/PR, 

Pedro Roberto Romão - OAB:209551/SP, PÉRICLES GONÇALVES 
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FILHO - OAB:RJ119.383, RAFAEL WERNWCK COTTA - OAB: MT18415, 

Ramiro de Lima Dias - OAB:12504/PR, Rodrigo Cesar Caldeira - 

OAB:35461/PR, Vilson Barozzi - OAB:6791-B/MT

 Vistos.

Trata-se de embargos de declaração com caráter infringente interpostos 

pela parte Exequente927/929 c/c cópias de fls. 930/939 à decisão de fl. 

926. Alega a existência de contradição na decisão embargada, eis que 

não houve o pagamento integral do débito sob execução, conforme 

expresso na aludida decisão e na sentença de fl. 872.

Oportunizou-se a manifestação da parte Embargada (fl. 944), a qual o fez 

(fl. 946).

É o relatório. DECIDO.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso, ou ainda, a correção de erro material, 

existentes na decisão judicial (art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC).

Em análise percuciente dos autos, constato que os embargos de 

declaração interpostos merecem ser acolhidos em parte.

Com efeito, reconhecido o pagamento integral do débito sob execução na 

sentença de fl. 872, já transitada em julgado, conforme esclarecimento 

expresso na decisão embargada (fl. 926).

Assim, ausente o requisito de admissibilidade dos presentes Embargos, 

pelo que, no ponto, impõe-se a manutenção da decisão embargada em sua 

integralidade.

 Ante o exposto, DOU IMPROVIMENTO aos Aclaratórios interpostos às fls. 

927/929 e mantenho a decisão atacada pelos seus próprios fundamentos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 141259 Nr: 3647-43.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maico Patrick Guchert

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimação das partes, por meio de seus procuradores, para, 

querendo, manifestarem-se sobre o laudo pericial de fls. 99, no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111126 Nr: 6738-49.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABS, GAVN, GMN, GPP, JGDL, MRT, RSS, RLF, VTdOJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdLL-M, GdLL, DAdVeTL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caroline Evelyn Dan Lopes - 

OAB:20.074, Gabriel Alfredo Volpe Navarro - OAB:15825/MT, Valnir 

Telles de Oliveira Junior - OAB:12575 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT e 

da Ordem de Serviço n° 001/2018-GAB, impulsiono estes autos, a fim de 

que seja expedido o necessário à intimação pessoal da parte autora, bem 

como de seu advogado, via DJE, para que promova o andamento ao feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, suprindo a falta nele existente, sob pena de 

extinção do processo (art. 485, inciso I e II, §§ 1º e 2º do NCPC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 135839 Nr: 808-45.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilaine Esequiel da Silva de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rajud's Industria e Comércio de Jóias 

Folheadas Ltda-ME

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÂNIO TAVEIRA DOMINGOS - 

OAB:OAB-CE 22.685

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Executado, por 

meio do seu Procurador, para quitar o débito no valor de R$ 1.940,00, no 

prazo de 15 dias (cálculo de fls. 48) para o cumprimento da sentença, nos 

termos da decisão de fls. 49 (disponibilizada no DJE nº 10255, de 

14/05/2018, e publicado no dia 15/05/2018).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 121051 Nr: 8279-83.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cilmara Aparecida Terres Passarini, Maria 

Renilda Leal dos Santos

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taciane Fabiani - 

OAB:17355-B

 Vistos.

Tendo em vista a convocação desta magistrada, mediante o protocolo CIA 

0048076-48.2018.8.11.0000 da PRESIDÊNCIA, para comparecimento ao 

evento denominado Workshop do Projeto Luz, que ocorrerá em 21 de 

junho de 2018, na sede das Promotorias de Justiça de Cuiabá – MT, bem 

como ante a necessidade de prévio deslocamento ao ambiente, 

evidencia-se óbice a realização do ato processual outrora designado, 

razão pela qual REDESIGNO a audiência instrutória para o dia 15 de agosto 

de 2018, às 16:00 horas.

Às diligências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 113668 Nr: 2179-15.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdANMGSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OAdS, OJdF

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

OAB:12113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador do 

REQUERENTE, para manifestação no prazo de 05(cinco) dias, requerendo 

o que de direito e o devido prosseguimento do feito, tendo em vista o 

decurso do prazo de suspensão deferido às fls. 82.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 129936 Nr: 5096-70.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rico Nutrição Animal Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tatiane de Fátima Zunto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:10765, Karoline Banhos Ontiveros - OAB:MT 11516

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador do 

REQUERENTE, para manifestação no prazo de 05(cinco) dias, requerendo 

o que de direito e o devido prosseguimento do feito, tendo em vista a 

certidão de decurso de prazo retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 140870 Nr: 3430-97.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudir Leising

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO VINICIO PORTO DE 

AQUINO - OAB:MT/14.250-A

 Nos termos da legislação vigente e artigo 431 da CNGC/MT, impulsiono os 

presentes autos para intimação do advogado(a) DORIVAL ADILSON 

BENETTE DE OLIVEIRA, para devolução dos presentes autos, no prazo de 

03 (três) dias, sob pena de incidência das consequências previstas no 

artigo 234, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, tendo em vista que 

se trata de processo com prazo comum às partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143902 Nr: 5131-93.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gildario da Silva Mendes

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

 Nos termos da legislação vigente e artigo 431 da CNGC/MT, impulsiono os 

presentes autos para intimação do advogado(a) DORIVAL ADILSON 

BENETTE DE OLIVEIRA, para devolução dos presentes autos, no prazo de 

03 (três) dias, sob pena de incidência das consequências previstas no 

artigo 234, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, tendo em vista que 

se trata de processo com prazo comum às partes.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000933-25.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Outros Interessados:

JERONIMO JOSE DA SILVA (CONFINANTES)

APARECIDA CONCEICAO DA SILVA (CONFINANTES)

Terceiro Interessado (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do processo: 

Processo: 1000933-25.2018.8.11.0007; Valor causa: R$ 5.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: [USUCAPIÃO ORDINÁRIA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS Parte Requerida: 

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO Pessoa(s) a ser(em) citada(s) Eventuais interessados Data 

de Distribuição da Ação: 05/04/2018 08:39:42. FINALIDADE: CITAÇÃO 

DO(S) Eventuais Interessados, nos termos do artigo 259, I, do CPC, 

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

de usucapião, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, de 

conformidade com o despacho abaixo transcrito, para, em 15 (quinze) 

dias, apresentar contestação, ciente que deverá se manifestar sobre os 

fatos aduzidos na inicial, eis que os não impugnados serão presumidos 

como verdadeiros (art. 344, CPC). RESUMO DA INICIAL: O requerente 

ingressou com a ação de usucapião em face do requerido, conforme fatos 

a seguir: 1. Nos anos 80, no auge das políticas para o povoamento da 

região extremo norte do Estado de Mato Grosso, o Governo Federal 

transferiu a área que corresponde atualmente o Município de Carlinda/ MT 

em favor da ora requerida Cooperativa Agrícola de Cotia, para que fizesse 

o povoamento do então Distrito de Carlinda/ MT. 2. A ora requerida 

Cooperativa Cotia iniciou o povoamento do Município de Carlinda/ MT, 

sendo que ainda nos anos 80 e 90 vendeu vários lotes às famílias que se 

mudaram para referida localidade, muitas vindas da região Sul do País . 3. 

Houve o povoamento do Município de Carlinda/ MT, entretanto, a população 

colocada na posse dos lotes urbanos e rurais não foram agraciadas com 

os títulos de propriedade imobiliária no Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Alta Floresta/ MT , recebendo tão só recibo de quitação pela 

aquisição dos lotes urbanos. 4. O empreendimento da ora requerida 

Cooperativa Cotia não obteve o sucesso que se esperava, sendo que a 

mesma fechou su as portas na cidade de Carlinda/ MT nos anos 90. 5. A 

atual questão fun diária do Município de Carlinda/ MT é de alta 

complexidade, uma vez que população carlidense não detém o titulo de 

propriedade de seus lotes. 6. Feita essa breve introdução, necessária 

para elucidar a problemática envolvendo a questão fundiária de Carlinda/ 

MT, transcrevo os fatos que fundamentam o pedido inicial. 7. O requerente 

é convivente e legitimo possuidor do imóvel urbano com área de 3.285,00m 

2 (três mil, duzentos e oitenta e cinco metros quadrados), identificado pelo 

lote urbano n.º 07, quadra RS - 3, loteamento Residencial Carlinda 1, 

município de Carlinda/ MT, objeto da matrícula n.º 1.403 , Livro 2 - G , do 

CRI da Comarca de Alta Floresta/ MT. 8. O imóvel está registrado no CRI da 

Comarca de Alta Floresta/ MT em nome da ora requerida Cooperativa 

Agrícola de Cotia, conforme inclusa cópia da matrícula. 9. Ocorre que, no 

dia 06/08/1993 a requerida vendeu o lote objeto da lide ao Sr. Celso 

Augustinho Biesdorf, conforme se verifica pelo contrato em anexo, 

todavia não fora confeccionada a escritura de compra e venda, razão 

pela qual permanece a propriedade do bem junto ao CRI em nome da ora 

requerida. 10. Na sequência, em 15/08/2001 o objeto da lide foi adquirido 

pelos requerentes , conforme contrato de compra e venda de imóvel 

urbano em anexo. 11. Portanto, o requerente detém a cadeia possessória, 

do lote urbano há mais de 15 anos, sendo que a posse sempre foi 

exercida de forma ininterrupta e pacifica. 12. Corroborando com os fatos, 

segue em anexo dados que comprovam o vínculo do requerente com o 

imóvel, tais como conta de energia já em nome do Sr. Manoel, comprovante 

de pagamento de IPTU, bem como pedido de isenção do mesmo, e também, 

certidão de comparecimento à delegacia municipal, no dia 25/08/2000, on 

de o requerente relatou que uma casa de madeira foi deixada pelo antigo 

dono e que o requerente iria desfazer-se da casa pois não tinha mais 

contato com o antigo dono. 13. Em tempo, o requerente realizou no imóvel 

a construção de uma casa, a qual se destina a moradia da família. 

Despacho/Decisão: Vistos. 1) RECEBO a emenda à inicial sob o Id 

13117228. Proceda a Secretaria de Vara o necessário para a retificação 

junto ao Sistema PJE do valor da causa. 2) DEFIRO o benefício da Justiça 

Gratuita, que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as 

hipóteses legais. 3) Tendo em vista a possibilidade de existência de direito 

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

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

Novo Código de Processo Civil. 4) CITE-SE o réu, devendo constar que o 

prazo para responder aos termos da presente ação é de quinze (15) dias, 

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

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

344, do CPC. 5) CITEM-SE pessoalmente os confinantes do imóvel 

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

autor, no prazo de 10 dias, e, por edital, com prazo de 30 dias, os 

eventuais interessados, nos termos do artigo 259, I, do CPC, para 

contestarem no prazo legal. 6) Em analogia ao art. 216-A, IV, § 3º, da Lei 

nº 6.015/1973 (art. 1.071, do CPC), INTIMEM-SE para manifestarem 

interesse na causa, os representantes da União, Estado e Município, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 15 de maio de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito. ADVERTÊNCIA: a) PRAZO: O prazo para 

RESPONDER a ação é de 15 (quinze) dias, deverá a parte requerida se 

manifestar sobre os fatos aduzidos na inicial, eis que os não impugnados 

serão presumidos como verdadeiros, de acordo com o disposto no art. 

344, do CPC. Alta Floresta-MT, 18 de junho de 2018 MIRIAM RODRIGUES 

DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35123600

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000623-87.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZELIA RAMOS (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000623-87.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: ZELIA RAMOS Vistos. INTIME-SE a parte executada para, no 

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

custas processuais, se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, 

além da penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

débito (art. 523, NCPC). Registro que o prazo para oferecimento de 

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

intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, conforme 

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

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

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

dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o 

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

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

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

Alta Floresta/MT, 15 de março de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000736-70.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DOUGLAS SABINO JUNQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLO STAVARENGO OAB - MT0021713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000736-70.2018.8.11.0007 REQUERENTE: FERNANDO DOUGLAS 

SABINO JUNQUEIRA REQUERIDO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA 

LTDA. Vistos. Considerando a apresentação de documentos novos pelo 

autor em sede de impugnação a contestação (ID nº. 13086097 e 

13085964), em homenagem ao princípio do contraditório e a ampla defesa, 

visando evitar eventual alegação de cerceamento de defesa ou nulidade 

processual, e em atenção ao que prevê o artigo 437, § 1º do CPC, 

intime-se a requerida para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 

(cinco) dias. Consigno que deixo de aplicar o prazo estipulado no artigo 

supracitado, em atenção ao critério da celeridade, norteador do Juizado 

Especial (artigo 2º da Lei nº. 9.099/95). Por fim, noticiado pelo autor o 

descumprimento da liminar, intime-se a requerida, ainda, para cumprir a 

liminar, em 48 (quarenta e oito) horas. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

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

despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

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

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-28.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERNANDES CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UELINTON JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000312-28.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANTONIO FERNANDES CRUZ 

REQUERIDO: UELINTON JOSE DA SILVA Vistos. Relatório dispensado, ex 

vi do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Decido. Trata-se de ação de cobrança 

de aluguel proposta por Antonio Fernandes Cruz em face de Uelinton José 

da Silva, visando o pagamento do débito, no valor de R$ 5.348,93 (cinco 

mil trezentos e quarenta e oito reais e noventa e três centavos), referente 

a um contrato de aluguel. Citado e intimado o requerido para apresentar 

contestação e comparecer a Sessão de Conciliação (ID nº. 12320016), 

este quedou-se inerte (ID nº. 12447523). Desse modo, forçoso faz-se 

reconhecer a revelia do demandado, nos termos do artigo 20 da Lei nº. 

9.099/95 e 344 do CPC, que dispõem: Art. 20. Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. Art. 344. Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor. Via de consequência, o 

julgamento antecipado da lide é à medida que se impõe, conforme vemos: 

Art. 355. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: II - 

o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver 

requerimento de prova, na forma do art. 349. Diante da inércia da parte 

requerida, esta abdicou de quaisquer defesas quando da ausência de 

contestação ao pleito, ocasião em que restou estabelecida a sua revelia. 

Assim, considerando as alegações apresentadas na inicial, munidas de 

documento comprobatório, bem como o silêncio do requerido e sua 

ausência em audiência de conciliação, tenho que é devido o ressarcimento 

ao requerente quanto ao débito vencido. Ante o exposto, decreto a revelia 

do requerido, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenando a parte ré a 

pagar ao requerente a quantia de R$ 5.438,93 (cinco mil quatrocentos e 

trinta e oito reais e noventa e três centavos), a título de obrigação de título 

executivo, devidamente atualizado e acrescido de juros legais, de 1% ao 

mês, estes devidos a partir da citação e correção monetária pelo INPC, 

desde o inadimplemento de cada aluguel, até a data do efetivo pagamento. 

Inexistindo condenação em custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e 55 da Lei 9.099/95), aguarde-se o trânsito em julgado da 

presente sentença. Após o trânsito em julgado da presente sentença, 

caso o devedor não efetue o pagamento, nos termos do art. 523, do 

Código do Processo Civil, acarretará multa de 10% sobre o valor da 

condenação e Enunciados 97 do FONAJE. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de maio de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010352-18.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA VENANCIO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010352-18.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: IVANILDA VENANCIO DE 

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

permissivo do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Compulsando os autos, verifico 

que se trata de cumprimento de sentença em face da OI S/A em curso 

perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Alta Floresta/MT. 

Importante consignar que foi deferido o processamento da recuperação 

judicial da empresa executada no bojo dos autos nº 

0203711-65.2016.8.10.0001, em trâmite perante a 7ª Vara Empresarial da 

Comarca do Rio de Janeiro. Nos termos do Enunciado nº 51 do Fórum 

Nacional dos Juizados Especiais, "os processos de conhecimento contra 

empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial 

devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título 

executivo judicial, possibilitando à parte habilitar o seu crédito, no momento 

oportuno, pela via própria". Ademais, dispõe o artigo 8º da Lei nº 9.099/95 

que a massa falida não pode figurar como parte nos Juizados Especiais. 

Assim, estando a executada em recuperação judicial, a execução de título 

já constituído não pode tramitar no Juizado Especial, restando ao credor a 

faculdade de habilitar seu crédito junto ao Juízo onde tramita a 
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recuperação judicial da executada. Nesse sentido, veja-se a 

jurisprudência: EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE 

EXECUÇÃO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE 

HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA VIA PRÓPRIA. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004551677, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese 

Spengler, Julgado em 27/11/2013) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004551677 

RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 

27/11/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 04/12/2013) ”0100024-27.2015.8.26.9050 - Mandado de 

segurança. Juizados Especiais Cíveis. Empresa sob liquidação 

extrajudicial. Hipótese de extinção do processo. As ações em face de 

entidades em liquidação extrajudicial somente podem ter trâmite nos 

Juizados Especiais Cíveis na fase de conhecimento, até a obtenção do 

título executivo, nos termos do Enunciado 51 do Fonaje. Ordem denegada 

e extinção do processo na origem, de ofício. (Relator (a): José Alfredo de 

Andrade Filho;Comarca: Caconde; Órgão julgador: Turma Recursal Cível e 

Criminal; Data do julgamento: 14/09/2015; Data de registro: 17/09/2015)” 

Ressalta-se que no microssistema do Juizado Especial não se aplica o 

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

suspensão das ações de execução em face de devedor em recuperação 

judicial, diante da incompatibilidade de tal norma com os princípios 

norteadores do Juizado Especial. Além do mais, nos termos do ofício 

286/208-OF, remetido ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro em 

19/03/2018, os atos de constrição devem ser determinados pelo Juízo da 

Recuperação, conforme o posicionamento doutrinário e jurisprudencial 

majoritário, hipótese esta incompatível com o regramento dos Juizados 

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

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

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

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

crédito em seu favor para fim de habilitação. Intime-se a parte sucumbente 

para adimplemento das custas processuais, conforme condenada pela 

Turma Recursal, em cinco dias. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de maio de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001092-02.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SILVA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001092-02.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ADRIANA SILVA CASTRO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Primeiramente, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença, se o caso. Após, Intime-se 

a parte sucumbente/requerente para adimplir as custas processuais, em 

05 (cinco) dias, observando-se o regramento da CNGC/MT em caso de 

eventual inadimplemento. Decorrido o prazo superior a 15 (quinze) dias 

sem manifestação das partes após o trânsito em julgado da sentença, 

arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de praxe, nos termos do 

artigo 1006 da CNGC/MT. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 15 de maio de 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000315-51.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO SEVERIANO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000315-51.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO BRADESCARD S.A 

EXECUTADO: REGINALDO SEVERIANO DA SILVA Vistos. INTIME-SE o 

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

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

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

obrigação de prestação continuada, bem como requerer o que entender 

de direito, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. Cumpra, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 18 de maio de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001144-61.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA JOSE MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINA APARECIDA LOPES OAB - MT24339/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do Patrono da parte autora, do inteiro 

teor das Contestações dos IDs. 13217804 e 13506062, bem como para 

requerer o que de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010028-33.2013.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR DALASTA BENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO BENARDELI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010028-33.2013.8.11.0007 EXEQUENTE: EDGAR DALASTA BENTO 

EXECUTADO: MARIO BENARDELI Vistos. INTIME-SE o credor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção do feito. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-42.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LINDIOMAR SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000281-42.2017.8.11.0007 REQUERENTE: LINDIOMAR SANTOS PEREIRA 

REQUERIDO: CLARO S/A Vistos. Ausente o relatório, com fulcro no 

disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando o feito verifico que a 

parte autora foi devidamente intimada para apresentar novamente os 

documentos comprobatórios dos fatos narrados na petição inicial, uma 

vez que os arquivos anexos à exordial (ID n.º 4738759) encontrarem-se 

corrompidos, contudo, se quedou inerte consoante certidão de ID n.º 

13638628. Calha registrar a afronta ao princípio constitucional da razoável 

duração do processo pela parte requerente, porquanto resta evidenciado 

que esta não praticou os atos processuais que lhe competem e 

indubitavelmente abandonou o processo. Ademais, em obediência ao 

princípio da celeridade, que norteia o procedimento do Juizado Especial, é 

inadmissível aceitar que o processo permaneça paralisado por inércia da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027920/6/2018 Página 28 de 739



parte autora/exequente, não restando alternativa senão a extinção do feito 

em razão do abandono. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro no artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 

40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001106-49.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MAGNO CAMOLEZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

ANTONIO ARY FRANCO CESAR OAB - SP0123514A (ADVOGADO)

LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO OAB - SP200863 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001106-49.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ALEXANDRE MAGNO 

CAMOLEZZI REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, ELECTROLUX DO 

BRASIL S/A, CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da nº. Lei 

9.099/95. Não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355 do Código de 

Processo Civil. I – Preliminares a) Ilegitimidade passiva das rés 

EXLECTROLUX DO BRASIL S.A e CITY LAR Não há que se falar em 

ilegitimidade passiva da fabricante, em razão do lapso temporal havido 

entre a aquisição do produto e o defeito apresentado, porquanto 

observa-se que as circunstâncias do caso permitem a conclusão de que o 

negócio celebrado entre partes resultou na aquisição de bem móvel com 

vício oculto. De todo modo, no caso em apreço, não restou configurada a 

decadência conforme intelecção do art. 26, §§ 2º e 3º , do CDC, pois o 

prazo inicial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. 

Ademais, ressaltasse que houve cumulação com pedido de dano moral, 

por seu caráter indenizatório, este não se sujeita ao prazo decadencial do 

art. 26 e, sim, ao prescricional do art. 27, ambos do CDC. Sobre o assunto, 

segue entendimento jurisprudencial: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE ELETROMÉSTICO (MÁQUINA DE 

LAVAR ROUPA). VÍCIO DO PRODUTO. DEFEITO APRESENTADO NO 

PERÍODO DE VIGENCIA DA GARANTIA ESTENDIDA (2 ANOS DEPOIS DE 

FINDA A GARANTIA CONTRATUAL). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DA LOJA/COMERCIANTE REJEITADA. EM SE TRATANDO DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO, O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NO 

ARTIGO 18, CAPUT, ESTABELECE A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

ENTRE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. 

DEVER DE SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO OU, NÃO SENDO POSSÍVEL, O 

REEMBOLSO DO VALOR PAGO PELO BEM. (...) (Recurso Cível Nº 

71006226955, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 15/12/2016). (Destquei). 

Ademais, tratando-se de relação de consumo a responsabilidade dos 

fornecedores de produto e serviços é objetiva e solidária de todos os 

integrantes da cadeia de consumo à luz do que determina os artigos 7.º, 

parágrafo único, 14, 18, 25, § 1.º do CDC, devendo os dois fornecedores 

responder pelos prejuízos causados ao consumidor em decorrência da 

assunção de riscos da atividade. Afasto a preliminar de ilegitimidade 

passiva arguida. b) Incompetência do juizado especial Rejeito a preliminar 

arguida, na medida em que a perícia é desnecessária no caso em tela e de 

cunho protelatório. De qualquer forma, é necessário dizer que, 

compulsando atentamente o processo, percebe-se que a causa não é 

complexa, envolve exclusivamente a análise de direito e independe de 

perícia já que o produto foi encaminhado para a assistência técnica e 

houve apresentação de laudo. c) Ausência de interesse processual Na 

lição de Nelson Nery Junior “existe interesse processual quando a parte 

tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, 

quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto 

de vista prático. Verifica-se interesse processual quando o direito tiver 

sido ameaçado ou efetivamente violado (v.g, pelo inadimplemento da 

prestação e resistência do réu a pretensão do autor).” (Nery Junior, 

Nelson. Código de Processo Civil Comentado/Nelson Nery Junior, Rosa 

Maria de Andrade Nery, 16 ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, pág. 1.205). No caso vertente, demonstrada a 

resistência dos requeridos na solução do impasse por ele enfrentado, não 

há que se falar em ausência de interesse processual, de modo que afasto 

a preliminar arguida. II – Mérito No mérito afirma a parte autora que no dia 

16/04/2015 adquiriu junto à requerida CITY LAR uma lavadora de roupas 

fabricada pela requerida ELETROLUX no valor total de R$ 1.629,00 (mil 

seiscentos e vinte e nove reais), tendo sido acrescido na compra uma 

garantia estendida de 02 (dois) anos pela requerida CARDIF DO BRASIL, 

no montante de R$ 384,62 (trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta e 

dois centavos). Em 03/02/2016 o produto apresentou defeito e apesar de 

tentar a resolução do problema na esfera administrativa, inclusive com 

reclamação formulada perante o PROCON não obteve êxito. In casu, 

trata-se de relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de Defesa 

do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a adequação das partes 

ao conceito de consumidor e fornecedor - art. 2º, caput, e art. 3º, caput, 

do CDC. Assinale-se, que, objetivando essencialmente o restabelecimento 

do equilíbrio nas relações de consumo, o Estado passou a intervir no 

mercado consumerista, com os julgadores passando a deter poderes 

especiais e nada usuais no direito tradicional, entre os quais avultam, por 

exemplo, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, a 

desconsideração da pessoa jurídica, a nulificação de ofício de cláusulas 

abusivas, com presunção, até prova em contrário, da responsabilidade do 

fornecedor. Cuidando-se de relação de consumo, a responsabilidade do 

fornecedor por eventual dano, seja moral ou material, causado ao 

consumidor é objetiva, ou seja, independe da comprovação de dolo ou 

culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o seu § 3º, do referido Código. A 

parte autora desincumbiu-se do seu ônus processual no momento em que 

anexou aos autos a comprovante da compra do produto ID n.º 12719154, 

bem como reclamação prévia no PROCON, ID n.º 12719160, de acordo 

com art. 373, inciso I do CPC. Nenhuma das partes se insurgiram contra o 

defeito do produto, limitando-se a negar a legitimidade passiva ou afirmar 

que prestaram os serviços corretamente, contudo, é fato que nenhuma 

das três demonstrou que a máquina fora consertada e devolvida ao 

consumidor. A máquina de lavar roupas adquirida pela parte autora 

irrefragavelmente não possuía a qualidade que dela se esperava, nada 

obstante o dever jurídico do fornecedor de vender produtos com padrões 

de durabilidade, excelência e segurança, na exata dicção do art. 4.º III do 

CDC. O produto em questão ocupa a qualidade de produto essencial na 

vida moderna, fato que importaria o direito subjetivo do autor de exigir já no 

primeiro defeito verificado a troca imediata do produto ou adoção das 

alternativas previstas no § 1.º do artigo 18 do CDC. Assim, a recalcitrância 

do fabricante, do fornecedor e da seguradora em solucionar o empasse 

vai de encontro ao que estabelece o Código de Defesa do Consumidor, 

mormente o disposto no artigo 6º, incisos IV, VI e VIII, combinado com o 

artigo 18 do referido diploma legal. Deste modo, o dano moral restou 

devidamente configurado pela resistência das requeridas em atender 

prontamente a pretensão do consumidor com a devolução do valor pago 

ou a troca do produto, retardando indevida e injustificadamente o dever 

jurídico definido no CDC. Situação desenhada no instrumento da demanda 

que encerra tribulação espiritual, já que ficou desprovido o consumidor de 

bem imprescindível à rotina diária. Ademais, além de não terem 

solucionado o imbróglio tão logo foram acionados, a inércia persistiu 

mesmo após reclamação no PROCON, demonstrando total descaso com o 

consumidor. Em matéria de defeito no produto, tratando-se de relação 

norteada pelo CDC, as várias idas do consumidor a loja delineiam o 

descaso do fornecedor diante de imposição legal, o dever objetivo de 

reparar decorre do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, vendo-se 

o consumidor obrigado a implorar pela resolução do problema, ou 

socorrer-se do Judiciário para ver satisfeito o seu direito. Referida 
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conduta de desídia, que faz presumir o abalo anímico, é suficiente a 

configurar o dano moral e impor a consequente obrigação de indenizar. 

Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. MÁQUINA DE 

LAVAR ROUPAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ LOJAS COLOMBO 

AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VÍCIO DO PRODUTO. 

PRODUTO ENCAMINHADO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. INOBSERVÂNCIA 

DO DISPOSTO NO ARTIGO 18, §1.º, DO CDC. DEMORA DE DOIS MESES 

PARA EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DO BEM. DANO MATERIAL 

DEMONSTRADO. DANOS MORAIS OCORRENTES NO CASO CONCRETO. 

QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) Afastada a preliminar de 

ilegitimidade passiva arguida pela requerida Lojas Colombo, pois o 

comerciante responde solidariamente por eventuais vícios do produto, 

conforme o artigo 18 do CDC. (...) Sendo a máquina de lavar roupas bem 

essencial a vida moderna, a demora de aproximadamente dois meses para 

a solução do problema causou à autora transtornos que ultrapassam o 

mero dissabor, gerando dano moral indenizável. (...). (Recurso Cível Nº 

71005160023, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Cintia Dossin Bigolin, Julgado em 20/05/2015). RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONSISTENTE NA 

SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

MÁQUINA DE LAVARQUE APRESENTA VÍCIO COM POUCO TEMPO DE 

USO. AUSÊNCIA DA DEVIDA SOLUÇÃO AO PROBLEMA ATÉ O 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SITUAÇÃO QUE, PELA ESSENCIALIDADE DO 

BEM, ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. DANO MORAL OCORRENTE. 

PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. (...) (Recurso Cível Nº 

71004933040, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 11/06/2014). Vale 

anotar que o consumidor que goza da garantia de ter produtos com 

padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, 

na exata dicção do art. 4º, II, “d” do Código Consumerista. Assim, não 

tendo a ré comprovado que o defeito decorreu de mau uso, conclui-se que 

a parte autora faz jus à devolução do montante pago, nos termos do artigo 

18, § 1º, II, do CDC, conforme optado. No tocante aos danos morais, 

deve-se observar que os fatos narrados na inicial, por si só, geraram 

constrangimentos à parte autora, de forma a caracterizar o referido dano 

imaterial, que no caso é in re ipsa, uma vez que se encontra ínsito na 

própria conduta perpetrada pelas rés, violando-se inclusive a boa-fé, 

consubstanciada no art. 4º, III, do CDC. Ressaltasse o varejista, a 

fabricante e a seguradora são igualmente responsáveis pelo vício do 

produto bem como pela falha na prestação dos serviços, nos termo do art. 

18, caput do Código de Defesa do Consumidor. O arbitramento do valor da 

indenização por danos morais deve levar em conta as circunstâncias do 

caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir conduta abusiva. Ademais, 

tendo em vista que a relação jurídica consubstanciada entre as partes é 

tipicamente de consumo, considera-se que, constatado o defeito no 

produto e não resolvido o problema, satisfatoriamente e em prazo 

razoável, o dano moral se faz presente e impõe o dever de indenizar. Fixo 

a indenização no valor razoável de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em razão 

da essencialidade da máquina de lavar roupas para os consumidores, que 

atinge os efeitos pedagógicos nas rés sem causar enriquecimento ilícito 

da parte autora. III - Dispositivo Ante o exposto, rejeito a preliminar e 

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

487, I, do CPC, para condenar as rés solidariamente a: a) pagarem à parte 

autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos 

morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir da sentença e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da última citação; b) 

pagarem para o reclamante a importância de R$ 2.013,64 (dois mil e treze 

reais e sessenta e quatro centavos), a título de danos materiais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir do vício apresentado no produto 

(03/02/2016 – ID nº. 12719157) e acrescido de juros de mora de 1% ao 

mês, a partir da última citação. Determino a devolução do bem pelo autor a 

qualquer das requeridas, caso ainda não o tenha feito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001432-77.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LVL COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA OAB - MT22421/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO DA LUZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001432-77.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: LVL COMERCIO E SERVICOS 

LTDA. - EPP EXECUTADO: LUCIANO DA LUZ Vistos. Ausente o relatório, 

com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando o feito 

verifico que a parte autora foi devidamente intimada para praticar no 

processo o ato que lhe competia (ID nº. 12475884), contudo, se quedou 

inerte (ID nº. 13678990). Calha registrar a afronta ao princípio 

constitucional da razoável duração do processo pela parte requerente, 

porquanto resta evidenciado que esta não praticou os atos processuais 

que lhe competem e indubitavelmente abandonou o processo. Ademais, 

em obediência ao princípio da celeridade, que norteia o procedimento do 

Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo permaneça 

paralisado por inércia da parte autora/exequente, não restando alternativa 

senão a extinção do feito em razão do abandono. Diante do exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro 

no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. 

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

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

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

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 18 de junho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-08.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000087-08.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ADRIANA APARECIDA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Não havendo necessidade de 

dilação probatória, passo ao julgamento antecipado da lide, eis que 

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

Processo Civil. I – Mérito No mérito, afirma a autora ter mantido relação 

jurídica com a requerida, contudo, esta findou-se em maio de 2014, tendo 

sido quitados todos os débitos. Assevera que teve seu nome inscrito pela 

ré em órgão de proteção ao crédito por débito desconhecido, razão pela 

qual pretende a declaração da inexistência do débito, e indenização por 

danos morais, além da repetição de indébito do valor indevidamente 

cobrado. Por seu turno a requerida aduz que a inscrição é lícita porquanto 

a dívida existe, afirmando que o contrato fora encerrado em decorrência 

da inadimplência da autora, contudo, não trouxe aos autos nenhum 

documento comprobatório do alegado. Com efeito, o documento de ID nº. 

11362748 demonstra que o nome do requerente fora lançado pela ré em 

cadastro de inadimplente no dia 13/06/2014, correspondente da dívida do 

contrato nº. 2137289334, no importe de R$ 154,24 (cento e cinquenta e 

quatro reais e vinte e quatro centavos). Em se tratando de relação 

tipicamente consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência do 

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

conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027920/6/2018 Página 30 de 739



do Consumidor. Dessa forma, o ônus estará a cargo do autor, quando 

necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os 

fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos 

do artigo 373, II do CPC, não tendo a parte ré se desincumbiu de seu ônus, 

uma vez que não apresentou nenhum documento a fim de demonstrar a 

existência e legalidade da dívida. Entrementes, o Código de Defesa do 

Consumidor prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida cuja existência não resta 

comprovada, evidencia-se a ilegalidade da anotação. O nexo de 

causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na ligação 

entre a má prestação de serviço, caracterizada na desídia da empresa de 

não confirmar a persistência do débito antes de encaminhar a conta ao 

cadastro de inadimplente, reclamando sua responsabilização por 

eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. Desse modo, 

configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo 

consumidor em decorrência da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em decorrência de 

inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no 

entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). A 

Súmula nº 385 do STJ, por sua vez, afasta a possibilidade de reparação 

moral quando preexistente legítima inscrição, estabelecendo que “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. Entrementes, impende anotar que 

no caso vertente não há que se falar em aplicabilidade da aludida súmula, 

uma vez que da análise do documento de ID nº. 11362748, verifica-se a 

inexistência de outras inscrições. Sobre o assunto, trago os seguintes 

ensinamentos jurisprudenciais: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATRAÇÃO. 

INAPLICABILIDADEDA SÚMULA 385 DO STJ AO CASO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. Recurso provido. 

(Apelação Cível Nº 70076299593, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 29/03/2018). APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE 

TÍTULO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. (...) 6. Inaplicabilidade da Súmula 385 do 

STJ no caso concreto, uma vez que não comprovada a existência de 

registro anterior em nome da autora. 7. Honorários recursais devidos, nos 

termos do art. 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil/2015. Majorada 

a verba honorária fixada na sentença. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO 

CONHECIDA. APELAÇÃO DA RÉ CINTIA DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70077211373, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 19/04/2018). Subseguindo a linha 

de explanação, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte 

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

critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

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

e às peculiaridades de cada caso. Desse modo, fixo o dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Indefiro o pedido de repetição de indébito, posto 

que não tendo sido pago o valor indevidamente cobrado não há que se 

falar em ressarcimento do montante. Indefiro o pedido da ré de 

condenação da autora em litigância de má-fé, porquanto parcialmente 

procedente a demanda. II – Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

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

CPC para: a) DECLARAR a inexigibilidade do débito de R$ 154,24 (cento e 

cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), correspondente ao 

contrato nº. 2137289334; b) CONDENAR a ré a pagar à parte autora a 

quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(13/06/2014), nos moldes do art. 398 do CC. Em tempo, JULGO 

IMPROCEDENTE repetição de indébito, formulado pela autora, bem como a 

litigância de má fé, formulado pela ré, com fulcro no artigo 487, I, CPC. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011221-78.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO AMORIM LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011221-78.2016.8.11.0007 REQUERENTE: JAIRO AMORIM LOPES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração 

interposto pelo autor contra a decisão de ID nº. 11885518, que indeferiu o 

pedido de gratuidade da justiça. É o necessário. DECIDO. Em análise 

percuciente dos autos constato que a pretensão do Embargante não 

merece prosperar. Senão vejamos. É cediço geral que os embargos 

declaratórios devem ser manejados em face de SENTENÇA ou ACÓRDÃO, 

com o escopo de elucidar obscuridade, de afastar contradição, suprimir 

omissão ou dúvida ou ainda corrigir erro material existente no julgado, 

consoante dicção dos artigos 48 e 49 da Lei nº. 9.099/95 e 1.022 do CPC. 

In casu, vejo que a insurgência do autor se da contra DECISÃO, a qual, na 

seara do Juizado Especial, não admite recurso. A titulo de elucidação, 

colaciono entendimento jurisprudencial sobre o assunto: EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO 

ART. 3º DA LEI N.º 12.153/2009. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 

RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. REDISCUSSÃO DO 

JULGADO. DESCABIMENTO. Por ausência de previsão legal não é cabível 

o recurso contra decisões interlocutórias de primeiro grau nos Juizados 

Especiais. Exceção à regra é a prevista no art. 4º da Lei n.º 12.153/2009, 

que estabelece a possibilidade contra a decisão que concede a cautela ou 

tutela, em razão do prejuízo irreparável que poderá causar ao demandado. 

Não há contradição, omissão, obscuridade ou dúvida no julgado que 

enfrentou claramente a matéria e fundamentou a decisão. Pretensão de 

efeitos infringentes em sede de embargos declaratórios. Descabimento. 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS. (Embargos de 

Declaração Nº 71006769095, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas 

Recursais, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em 30/08/2017). 

(Destaquei). Ante o exposto, NÃO RECEBO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interpostos no ID n.º 12653483 com fundamento no artigo 

48 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

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

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

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

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 18 de junho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011229-55.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCILENE DOS SANTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011229-55.2016.8.11.0007 REQUERENTE: JUSCILENE DOS SANTOS 

REQUERIDO: OI S.A Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração 

interposto pelo autor contra a decisão de ID nº. 11885535, que indeferiu o 

pedido de gratuidade da justiça. É o necessário. DECIDO. Em análise 

percuciente dos autos constato que a pretensão do Embargante não 

merece prosperar. Senão vejamos. É cediço geral que os embargos 

declaratórios devem ser manejados em face de SENTENÇA ou ACÓRDÃO, 

com o escopo de elucidar obscuridade, de afastar contradição, suprimir 

omissão ou dúvida ou ainda corrigir erro material existente no julgado, 

consoante dicção dos artigos 48 e 49 da Lei nº. 9.099/95 e 1.022 do CPC. 

In casu, vejo que a insurgência do autor se da contra DECISÃO, a qual, na 

seara do Juizado Especial, não admite recurso. A titulo de elucidação, 

colaciono entendimento jurisprudencial sobre o assunto: EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO 

ART. 3º DA LEI N.º 12.153/2009. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 

RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. REDISCUSSÃO DO 

JULGADO. DESCABIMENTO. Por ausência de previsão legal não é cabível 

o recurso contra decisões interlocutórias de primeiro grau nos Juizados 

Especiais. Exceção à regra é a prevista no art. 4º da Lei n.º 12.153/2009, 

que estabelece a possibilidade contra a decisão que concede a cautela ou 

tutela, em razão do prejuízo irreparável que poderá causar ao demandado. 

Não há contradição, omissão, obscuridade ou dúvida no julgado que 

enfrentou claramente a matéria e fundamentou a decisão. Pretensão de 

efeitos infringentes em sede de embargos declaratórios. Descabimento. 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS. (Embargos de 

Declaração Nº 71006769095, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas 

Recursais, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em 30/08/2017). 

(Destaquei). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interpostos no ID n.º 12653435 com fundamento no artigo 

48 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

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

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

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

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 18 de junho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000989-58.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA OTONIO DO CARMO THEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAKARI FERNANDES TESSMANN OAB - GO0032548A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000989-58.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ADRIANA OTONIO DO CARMO 

THEODORO REQUERIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE 

BELEZA LTDA Vistos. Dispensado o relatório, em consonância com o 

disposto no artigo 38, da Lei n.º 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, CPC. I – Mérito 

Primeiramente, consigno que a relação jurídica em liça está submetida às 

regras do Estatuto Consumerista, pois, embora haja alegação de que 

inexiste relação jurídica entre as partes, a parte autora se enquadra no 

conceito de consumidor por equiparação, sendo vítima do fato do serviço, 

nos termos do artigo 17 do CDC. Sobre o assunto, eis o entendimento 

jurisprudencial que colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO 

EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. ART. 

14, § 1º, I a III, DO CDC. Adotada a teoria do risco do empreendimento pelo 

Código de Defesa do Consumidor, todo aquele que exerce atividade 

lucrativa no mercado de consumo tem o dever de responder pelos 

defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de 

culpa. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos acidentes de 

consumo. (...). (Apelação Cível Nº 70065050171, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 

26/01/2016). Em se tratando de relação tipicamente consumerista, e 

havendo manifesta hipossuficiência do consumidor em relação à ré, 

cabível a inversão do ônus da prova, em conformidade com a disposição 

do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, inclusive, já 

declarada em decisão de ID nº. 12583449. O cerne da questão consiste 

em elucidar a legalidade ou não da negativação do nome da autora pela 

requerida, uma vez que esta nega a existência de relação jurídica entre 

eles. Afirma a requerente que fora surpreendida com a inscrição de sue 

nome em cadastro de inadimplente pela ré, porquanto não efetuou 

nenhuma compra com ela, requerendo a declaração de sua inexistência e 

pleiteando pela reparação por dano moral. A seu turno, a ré defendeu a 

não praticou qualquer ilícito e que a autora não comprovou o dano sofrido 

pela autora, entretanto, não trouce aos autos nenhum documento a 

comprovar a legalidade da dívida, sendo fato que sequer arguiu que a 

autora contratou com a ré. Dessa forma, é certo que o ônus estará a 

cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, 

ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito 

do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, não tendo a requerida se 

desincumbiu de seu ônus. Entrementes, o Código de Defesa do 

Consumidor prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida não contraída por ela, 

evidencia-se a ocorrência de possível fraude na contratação. Vale anotar 

que a conduta desidiosa da empresa de não confirmar a identidade do 

contratante reclama sua responsabilização por eventuais prejuízos 

suportados pelo consumidor. O nexo de causalidade do ilícito perpetrado 

pela parte ré se configura na ligação entre a má prestação de serviço, 

caracterizada na fragilidade do sistema de atendimento disponibilizado aos 

clientes, que permite a contratação de serviços por um terceiro 

estelionatário gerando transtornos ao consumidor. Portanto, o nome da 

parte autora foi indevidamente lançado em cadastro restritivo de crédito 

em razão de dívida não contraída por ela, uma vez que não contratou (ou 

se utilizou) dos serviços prestados pela ré. Sobre a comprovação dos 

morais em decorrência de inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o 

STJ é uníssono no entendimento que segue: “Nos casos de protesto 

indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o 

dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a 

prejudicada seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). Na 

linha da jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a 

contratação de serviços calcada em informações de terceiros, gera 

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

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

jurisprudência se consolidou no sentido de que a responsabilidade do 

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

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

de fato de terceiro que fraudulentamente conseguiu obter documentos 

pessoais da vítima. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL E PEDIDO LIMINAR DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE 

NEGATIVAÇÃO – AVALISTA DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE 

CONTRATAÇÃO – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE 
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NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO 

CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO 

CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO – R$12.000,00 (DOZE MIL 

REAIS) – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de 

responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a 

inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao 

crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, 

independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é 

presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A 

indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere 

em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual 

foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a 

parte quanto a outros procedimentos de igual natureza. (TJMT. Ap 

13962/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). 

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

EMPRÉSTIMO - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – FRAUDE 

NA CONTRATAÇÃO POR TERCEIROS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME 

NOS CADASTROS DE NEGATIVAÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL “IN 

RE IPSA” - CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. É dever da 

instituição financeira em proceder com a cautela necessária para 

verificação da documentação pessoal para realização de empréstimos, de 

modo a não permitir negociação fraudulenta. Para a caracterização do 

abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a 

comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples 

apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes. (TJMT. 

Ap 97033/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 

07/10/2016). Subseguindo a linha de explanação, o valor da indenização 

por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao 

nível socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte econômico do réu, 

orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela 

jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do 

bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. 

Desse modo, fixo o dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais). III – 

Dispositivo Ante o exposto, confirmo os termos e prazos da liminar 

concedida e JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos 

termos do art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR a inexistência do débito 

de R$ 609,19 (seiscentos e nove reais e dezenove centavos), objeto da 

inscrição em cadastro de inadimplentes (ID nº. 12578593); b) CONDENAR 

a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título 

de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir da sentença 

(Súmula 362 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do 

evento danoso (19/03/2018), nos moldes do art. 398 do CC. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010948-70.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE APARECIDA JACINTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTENOR CAITANO - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010948-70.2014.8.11.0007 EXEQUENTE: SALETE APARECIDA JACINTO 

EXECUTADO: ANTENOR CAITANO - ME Vistos. Intime-se o exequente para 

manifestar nos autos, em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação 

sem resolução do mérito (art. 53, §4º da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 18 de junho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-81.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI DE SOUZA PINTO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000119-81.2016.8.11.0007 REQUERENTE: VALDINEI DE SOUZA PINTO - 

EPP REQUERIDO: CIELO S.A. Vistos. Trata-se de ação movida por 

VALDINEI DE SOUZA PINTO – EPP em desfavor de CIELO pugnando pela: 

“(...) II - A concessão de liminar, inaudita altera parte, da tutela provisória 

de urgência, para que a ré restabeleça os serviços, bem como, 

desbloqueie os valores pertencentes à empresa Autora em razão das 

vendas realizadas por intermédio da máquina de cartão, sob pena de multa 

diária de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em caso de 

descumprimento da medida; IV– A procedência da ação, obrigando a Ré a 

restabelecer corretamente o funcionamento dos serviços oferecidos, com 

a confirmação da liminar; V – A condenação da Ré ao pagamento da 

quantia por ela bloqueada/retida quando da interrupção dos serviços, no 

valor exato do bloqueio, acrescido de juros e correção monetária. VI – A 

condenação da Ré ao pagamento da quantia de R$ 1.216,56 (um mil 

duzentos e dezesseis reais e cinquenta e seis centavos), a título de 

lucros cessantes, por cada dia que deixou de prestar os serviços. VI - A 

condenação da Ré ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais) a título de danos morais; (...)”. Cinge-se dos autos que deferida a 

liminar pretensa fora determinado que a ré restabelecesse os serviços e 

desbloqueasse valor pertencente ao autor. Em petitório de ID nº. 10939680 

a demandada noticiou o cumprimento da liminar no que atine a devolução 

do montante bloqueado, contudo, informou que o restabelecimento do 

serviço restou prejudicado, porquanto a requerente não possui mais o 

equipamento da CIELO, pleiteando pela intimação da parte autora para que 

informe data e horário para instalação. Apesar de não ter sido intimado 

para o fim específico vê-se que o autor compareceu ao feito após o 

pedido alhures mencionado, contudo, não manifestou sobre o pedido. Em 

tempo, consigno que o não restabelecimento do serviço prejudica os 

pedidos constantes dos itens II, IV e VI da exordial. Desse modo, a fim de 

evitar eventual alegação de cerceamento de defesa e em atenção ao que 

prevê o artigo 9º do CPC, intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) 

dias, manifestar interesse ou não no prosseguimento do feito em relação 

ao pedido de obrigação de fazer, indicando, inclusive, data e horário para 

instalação do aparelho visando o cumprimento da liminar concedida. 

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

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus 

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de junho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001223-40.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PINHEIRO ORIOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001223-40.2018.8.11.0007 REQUERENTE: RAFAEL PINHEIRO ORIOLI 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Conforme inteligência do art. 38, da Lei n.º 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. Trata-se de julgamento antecipado 
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da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. Intimado o autor para emendar a 

inicial, nos termos do despacho de ID nº. 13185604, este quedou-se 

inerte, consoante certidão de ID nº 13688124. Ante o exposto, em razão 

da inobservância ao determinado no artigo 13-A da Resolução n° 

04/2016-TP, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, I, c.c art. 321, parágrafo 

único, ambos do Código de Processo Civil. Inexistindo condenação em 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei 

9.099/95), aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se e cumpra-se. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à 

apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci 

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

HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos 

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

Floresta/MT, 19 de junho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000076-76.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE MADALENA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERICA CRISTINA SIMAO NUNES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000076-76.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: JOSIANE MADALENA 

EXECUTADO: HERICA CRISTINA SIMAO NUNES Vistos. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Analisando o feito verifico que a parte autora foi devidamente intimada 

para praticar no processo o ato que lhe competia (ID nº. 12572048), 

contudo, se quedou inerte (ID nº. 13686599). Calha registrar a afronta ao 

princípio constitucional da razoável duração do processo pela parte 

requerente, porquanto resta evidenciado que esta não praticou os atos 

processuais que lhe competem e indubitavelmente abandonou o processo. 

Ademais, em obediência ao princípio da celeridade, que norteia o 

procedimento do Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo 

permaneça paralisado por inércia da parte autora/exequente, não 

restando alternativa senão a extinção do feito em razão do abandono. 

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, em face do disposto 

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

arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de junho de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001008-64.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI TADEU CUISSI OAB - MS17252 (ADVOGADO)

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001008-64.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MANOEL FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de 

julgamento antecipado da lide, com base no art. 330, I, do CPC. I – Mérito 

Afirma o autor que contatou empréstimo consignado com a requerida e 

apesar de efetuados os descontos em seu beneficio previdenciário, teve 

o nome indevidamente lançado em cadastro de inadimplente. Por outro lado 

a parte requerida afirma que a inscrição constitui exercício regular do 

direito, porquanto corresponde ao contrato nº. 313458232-3, firmado pelo 

autor em 07/03/2017, no importe de R$ 883,61 (oitocentos e oitenta e três 

reais e sessenta e um centavos), a ser pago em setenta e duas vezes de 

R$ 26,80 (vinte e seis reais e oitenta centavos) não tendo sido efetivados 

os descontos na folha de pagamento do autor por falha do INSS. Com 

efeito, o documento de ID n.º 12602226 demonstra que o nome do 

requerente fora lançado pela ré em cadastro de inadimplente no dia 

16/06/2017, correspondente da dívida vencida no dia 07/05/2017, no 

importe de R$ 1.929,60 (mil novecentos e vinte e nove reais e sessenta 

centavos), do contrato nº. 313458232-3. Concedida a liminar pretensa, 

fora determinada a suspensão do débito e a exclusão do nome do 

requerente dos cadastros restritivos ao crédito, e na ocasião fora ainda 

aplicada a inversão do ônus da prova, haja vista a verossimilhança da 

alegação feita pela parte reclamante, com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (ID nº. 12607928). O documento 

de ID nº. 12602243 - Pág.2 demonstra que o empréstimo consignado 

mencionado pela ré vem sendo descontado da folha de pagamento do 

beneficio previdenciário do autor. Desse modo, ainda que a ré não tenha 

recebido o repasse pela autarquia federal (o que não restou comprovado), 

não se pode penalizar o autor, que autorizou o desconto em folha de 

pagamento quando da contratação do empréstimo e como demonstrado, 

tem situação “ATIVA” em seu histórico de consignações. Nesse sentido, 

seguem os entendimentos jurisprudenciais: CONSUMIDOR. CRÉDITO 

CONSIGNADO. VALOR DA PARCELA MENSALMENTE DESCONTADO DO 

BENEFÍCIO DA AUTORA. AINDA ASSIM, HOUVE A INCLUSÃO DO SEU 

NOME NO SERASA EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DO MÚTUO 

CONTRATADO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE REPASSE. ERRO QUE NÃO 

PODE SER ATRIBUÍDO À AUTORA, JÁ QUE AUTORIZOU O DESCONTO EM 

FOLHA DE PAGAMENTO. ERRO DA FONTE PAGADORA. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. 

RECURSO DESPROVIDO. A autora comprovou ter tido o seu nome inscrito 

nos cadastros desabonadores pela ré, em razão do suposto 

inadimplemento das parcelas correspondentes ao empréstimo consignado 

contratado (fl. 17). O contrato da fl. 42 comprova a referida contratação 

entre as partes e os comprovantes de rendimentos das fls. 12/15 

demonstram o desconto mensal das parcelas. Segundo o réu, o débito se 

originou pela ausência de repasse dos valores pela fonte pagadora, 

alegação que não foi por ele comprovada. Além do mais, esse suposto 

erro não pode ser atribuído à autora, que autorizou o desconto em folha 

de pagamento, expressamente no contrato (fl. 42). Dano moral puro 

configurado em razão da inscrição indevida. Valor fixado em R$3.110,00 

que não comporta redução, pois está inclusive aquém dos parâmetros das 

Turmas Recursais. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004092581, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Lucas Maltez Kachny, Julgado em 10/10/2013). CONSUMIDOR. CRÉDITO 

CONSIGNADO. VALOR DA PARCELA MENSALMENTE DESCONTADO DO 

BENEFÍCIO DA AUTORA. AINDA ASSIM, HOUVE A INCLUSÃO DO SEU 

NOME NO SERASA EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DA ÚLTIMA 

PARCELA. ERRO QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDO À AUTORA, JÁ QUE 

AUTORIZOU O DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ERRO DA FONTE 

PAGADORA, QUE PARTICIPA DA CADEIA DE FORNECEDORES JUNTO 

COM A REQUERIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL PURO 

CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. Foi demonstrado que as partes 

contrataram empréstimo consignado em 48 parcelas, sendo que essas 

foram descontadas do benefício previdenciário recebido pela autora junto 

ao IPERGS. Segundo a requerida, a última parcela do financiamento 

venceu em DEZ/12, ao passo que o IPERGS fez o último desconto em 

NOV/12. Provável erro do IPERGS que não pode ser atribuído à autora, 

que autorizou o desconto de todas as parcelas da sua pensão. Fonte 

pagadora e requerida que participam da cadeia de fornecedores, sendo 

ambas responsáveis solidárias por eventuais erros na cobrança e na 

indevida negativação do nome da autora. Dano moral puro configurado em 

razão da inscrição indevida. Valor fixado em R$ 6.200,00 que está de 

acordo com os parâmetros das Turmas Recursais. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004049987, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 

06/08/2013). De se frisar que o autor se desincumbiu do seu ônus 
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processual (artigo 373, I, CPC) trazendo aos autos histórico de 

empréstimos consignados junto ao INSS, demonstrando que o valor está 

ativo para desconto em seu benefício previdenciário, corroborando a tese 

de que a negativação é ilegal. Dessa forma, o ônus estará a cargo do 

autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, 

provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, 

nos termos do artigo 373, II do CPC, não tendo a parte ré se desincumbiu 

de seu ônus. Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor prevê que: 

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 

Havendo inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplente em 

razão de dívida paga, evidencia-se a ilegalidade da anotação. O nexo de 

causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na ligação 

entre a má prestação de serviço, caracterizada na desídia da empresa de 

não confirmar a persistência do débito antes de encaminhar a conta ao 

cadastro de inadimplente, reclamando sua responsabilização por 

eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. Desse modo, 

configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo 

consumidor em decorrência da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em decorrência de 

inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no 

entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). A 

Súmula nº 385 do STJ, por sua vez, afasta a possibilidade de reparação 

moral quando preexistente legítima inscrição, estabelecendo que “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. Entrementes, impende anotar que 

no caso vertente não há que se falar em aplicabilidade da aludida súmula, 

uma vez que da análise do documento de ID nº 12602226, verifica-se a 

inexistência de outras inscrições. Sobre o assunto, trago os seguintes 

ensinamentos jurisprudenciais: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATRAÇÃO. 

INAPLICABILIDADEDA SÚMULA 385 DO STJ AO CASO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. Recurso provido. 

(Apelação Cível Nº 70076299593, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 29/03/2018). APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE 

TÍTULO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. (...) 6. Inaplicabilidade da Súmula 385 do 

STJ no caso concreto, uma vez que não comprovada a existência de 

registro anterior em nome da autora. 7. Honorários recursais devidos, nos 

termos do art. 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil/2015. Majorada 

a verba honorária fixada na sentença. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO 

CONHECIDA. APELAÇÃO DA RÉ CINTIA DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70077211373, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 19/04/2018). Subseguindo a linha 

de explanação, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte 

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

critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

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

e às peculiaridades de cada caso. Desse modo, fixo o dano moral em R$ 

8.000,00 (oito mil reais). II – Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

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

CPC para: a) Confirmar a liminar concedida e determinar a exclusão 

definitiva da inscrição do nome do autor de cadastro de inadimplente pela 

ré da dívida no importe de R$ 1.929,60 (mil novecentos e vinte e nove 

reais e sessenta centavos), do contrato nº. 313458232-3. b) Condenar a 

ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título 

de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir da sentença 

(Súmula 362 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do 

evento danoso (16/06/2017), nos moldes do art. 398 do CC. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001465-67.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LVL COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA OAB - MT22421/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DIOZER DE SOUZA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001465-67.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: LVL COMERCIO E SERVICOS 

LTDA. - EPP EXECUTADO: FRANCISCO DIOZER DE SOUZA SILVA Vistos. 

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

9.099/95. Analisando o feito verifico que a parte autora foi devidamente 

intimada para praticar no processo o ato que lhe competia (ID nº. 

12475887), contudo, se quedou inerte (ID nº. 13679255). Calha registrar a 

afronta ao princípio constitucional da razoável duração do processo pela 

parte requerente, porquanto resta evidenciado que esta não praticou os 

atos processuais que lhe competem e indubitavelmente abandonou o 

processo. Ademais, em obediência ao princípio da celeridade, que norteia 

o procedimento do Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo 

permaneça paralisado por inércia da parte autora/exequente, não 

restando alternativa senão a extinção do feito em razão do abandono. 

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, em face do disposto 

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

arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de junho de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000865-46.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA FLORIPA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000865-46.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

EXECUTADO: MARCIA FLORIPA DA SILVA Vistos. INTIME-SE a parte 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, 
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incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já 

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

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

necessário. Alta Floresta/MT, 18 de junho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010131-11.2011.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PLENS OAB - MT0005603A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIABI IMOBILIARIA E LOTEAMENTOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO FONTOURA BAGANHA OAB - MT0012644S (ADVOGADO)

ANDRE FONTOURA BAGANHA OAB - MT0013050S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010131-11.2011.8.11.0007 EXEQUENTE: CLOVIS DOS SANTOS 

EXECUTADO: CAIABI IMOBILIARIA E LOTEAMENTOS EIRELI - ME Vistos. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei n.º 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. I - Preliminares – Conexão Não há que se falar em Conexão dos 

processos de execução (processos nº. 8010029-52.2012.811.0007 e 

80101302-03.2011.811.0007) em trâmite neste Juizado Especial, uma vez 

que foram executados títulos diversos, e tais cártulas de cheques são 

dotadas de autonomia e abstração. Além disso, não há que conduzir 

também a continência ou conexão com o processo Código nº. 69736, em 

trâmite na 6.ª Vara, em decorrência da prolação de sentença em 

28/02/2018. Rejeito as preliminares. II - Mérito Trata-se de Execução de 

título extrajudicial afirmando ter o exequente crédito a receber do 

executado no equivalente à R$ 9.000,00 (nove mil reais). O executado 

opôs Embargos à Execução aduzindo em suma: “(...) os títulos apontados 

em execução, foram emitidos como parte de pagamento do negócio 

jurídico celebrado entre as partes no dia 17/03/2010, referente à compra e 

venda, não de uma máquina de esteira, mas sim de uma MAQUINA PÁ 

CARREGADEIRA, Marca Caterpillar, Modelo 966 -C, Ano 1982, Motor 3306 

e implementos, adquirida pelo embargante pelo valor de R$ 120.000,00 

(cento e vinte mil reais). motivo da revogação da ordem de pagamento dos 

títulos, ocorreu porque o embargado omitiu do embargante um vício oculto 

instalado no motor da máquina, originado por uma solda não recomendada 

no bloco do motor, que impossibilita o uso da máquina e diminui seu valor. 

Salienta -se, antes de tudo, que o motivo da revogação da ordem de 

pagamento dos títulos, ocorreu porque o embargado omitiu do embargante 

um vício oculto instalado no motor da máquina, originado por uma solda 

não recomendada no bloco do motor, que impossibilita o uso da máquina e 

diminui seu valor (...)”. Houve deferimento da substituição da penhora (ID 

n.º 1726776): “Considerando que o acolhimento do pedido de substituição 

do bem penhorado não trará prejuízos ao exequente, vez que o imóvel 

indicado em substituição está localizado no mesmo loteamento e possui as 

mesmas metragens e características do lote penhorado, consoante se 

verifica da petição e documentos constantes do evento n.º 54, e que, de 

outro norte, a permanência da penhora sobre bem já alienado (em data 

anterior à efetivação da penhora) possivelmente ensejará a interposição 

de embargos de terceiros, fato este que acarretará prejuízos ao credor, 

não obstante a sua insurgência, DEFIRO o pedido constante do evento n.º 

54”. O mérito dos embargos restringe-se a justificar a sustação dos 

cheques por vício no produto. Entretanto, verifica-se a existência de ação 

proposta na 6.ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, com sentença 

preferida aos 28/02/2018, julgada improcedente, nos seguintes termos: 

“(...)Portanto, por tratar-se de um veículo de aproximadamente 36 (trinta e 

seis) anos de uso, que apresenta, como consequência, riscos do negócio 

maiores, era ônus da Parte Autora se precaver dos possíveis prejuízos 

futuros nas circunstâncias de aquisição, o que não se verificou no caso 

em concreto. É incabível imputar ao Réu a responsabilidade por conserto à 

ser realizado no veículo adquirido pela parte autora, logo, deve improceder 

o pedido inicial de abatimento de preço e, por consequência, de 

condenação do Requerido ao pagamento de valores à título de perdas e 

danos. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação, com julgamento 

do mérito, nos moldes do artigo 487, I do NCPC, para que surtam os seus 

devidos efeitos legais”. Não houve prova concreta sobre a 

responsabilidade do embargado relativamente aos prejuízos obtidos pelo 

embargante no conserto da máquina pá carregadeira. No âmbito do 

Juizado Especial, nem mesmo seria possível a dilação probatória em 

virtude da complexidade. De outra banda, tais fatos foram devidamente 

instruídos no processo cível que tramitou na 6ª Vara e o resultado foi a 

improcedência do pleito. Destarte, não houve comprovação do nexo de 

causalidade entre o fato imputado ao embargado e os prejuízos do 

executado/embargante no concerto da pá carregadeira, não se 

desincumbindo do seu ônus processual o embargante (art. 373, inciso I do 

CPC). Segundo artigos 5.º e 6.º da Lei nº. 9.099/95, o Juiz dirigirá o 

processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, 

para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência 

comum ou técnica, e ainda adotará em cada caso a decisão que reputar 

mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências 

do bem comum. Diante das provas colacionadas aos autos e com base no 

livre convencimento motivado conclui-se que quem deu caso aos 

problemas em questão foi o embargante/executado, pois antes mesmo de 

adimplir com sua obrigação imputou fato ao exequente/embargado. Desta 

forma, quem deu causa inicial ao descumprimento do pacto fora o 

executado/embargante ao sustar por desacordo comercial os cheques 

dados em pagamento do negócio. Ademais, é claro que a partes devem 

guardar a probidade e boa fé no cumprimento das obrigações contratuais, 

mas o embargante, em tese, deveria ter pago o débito, para por seguinte, 

em ação de conhecimento, comprovar as perdas e danos decorrentes do 

suposto vício no produto (pá carregadeira). Por sua vez, de acordo com o 

princípio da força obrigatória, o contrato faz lei entre as partes quanto ao 

que convencionaram: pacta sunt servanda, levando, como consequência, 

aos princípios da irretratabilidade (nenhuma das partes pode, 

arbitrariamente, desfazê-lo) e da intangibilidade (inalterabilidade, não 

admitindo, de forma unilateral, modificações sem o consentimento da parte 

contrária). Logo, as obrigações assumidas contratualmente pelas partes 

devem ser cumpridas, conforme pactuado. Por fim, diante da inexistência 

de demonstração de ato ilícito por parte do embargado/exequente, não há 

como acolher a pretensão do embargante a fim de abater os valores 

pagos no conserto nos títulos aqui executados. III - Dispositivo Ante o 

exposto, REJEITO os embargos à execução formulados pela exequente 

CAIABÍ IMOBILIÁRIA E LOTEAMENTOS LTDA, no ID n.º 11734819, com 

fundamento no artigo 487, I, do CPC, e DEFIRO o prosseguimento da 

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

apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, bem como 

requerer o que entender de direito. Intimem-se. Caso haja custas 

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

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

da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Consoante o disposto 

no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação 

da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002106-84.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEODERITES VIEIRA DA CUNHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINA APARECIDA LOPES OAB - MT24339/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA FONSECA SANSAO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002106-84.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: LEODERITES VIEIRA DA CUNHA 

EXECUTADO: ANA LUCIA FONSECA SANSAO Vistos. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, adotar as seguintes 

providências, sob pena de indeferimento da petição inicial: a) Juntar aos 

autos a peça inicial. b) Juntar comprovante de endereço atualizado e em 

nome da parte. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 18 de junho de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010395-23.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GERALDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO OAB - MT0012548A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIDADE VERDE COMERCIO VAREJISTA DE VEICULOS, MOTOCICLETAS, 

PECAS E ACESSORIOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANETE DIAS PIZARRO OAB - MT0005471A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010395-23.2014.8.11.0007 EXEQUENTE: JOSE GERALDO EXECUTADO: 

CIDADE VERDE COMERCIO VAREJISTA DE VEICULOS, MOTOCICLETAS, 

PECAS E ACESSORIOS LTDA Vistos. Ausente o relatório, com fulcro no 

disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando o feito verifico que a 

parte autora foi devidamente intimada para praticar no processo o ato que 

lhe competia (ID nº. 12852035), contudo, se quedou inerte (ID nº. 

13189522). Calha registrar a afronta ao princípio constitucional da 

razoável duração do processo pela parte requerente, porquanto resta 

evidenciado que esta não praticou os atos processuais que lhe competem 

e indubitavelmente abandonou o processo. Ademais, em obediência ao 

princípio da celeridade, que norteia o procedimento do Juizado Especial, é 

inadmissível aceitar que o processo permaneça paralisado por inércia da 

parte autora/exequente, não restando alternativa senão a extinção do feito 

em razão do abandono. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro no artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 

40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010195-79.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA JOAQUIM DA CRUZ - ME (EXECUTADO)

WILLIAN MARTINS DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010195-79.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: DENICOLO & BEUTLER LTDA - 

ME EXECUTADO: JULIANA JOAQUIM DA CRUZ - ME, WILLIAN MARTINS 

DOS SANTOS - ME Vistos. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando o feito verifico que a parte autora 

foi devidamente intimada para praticar no processo o ato que lhe competia 

(ID nº. 12359327), contudo, se quedou inerte. Calha registrar a afronta ao 

princípio constitucional da razoável duração do processo pela parte 

requerente, porquanto resta evidenciado que esta não praticou os atos 

processuais que lhe competem e indubitavelmente abandonou o processo. 

Ademais, em obediência ao princípio da celeridade, que norteia o 

procedimento do Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo 

permaneça paralisado por inércia da parte autora/exequente, não 

restando alternativa senão a extinção do feito em razão do abandono. 

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, em face do disposto 

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

arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 18 de junho de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001709-25.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA FABIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB ALTA FLORESTA LTDA (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 10 de 

julho de 2018, às 14:40 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. Monali 

Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000255-78.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON BRUNO GOMES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000255-78.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: CLARO S/A EXECUTADO: 

AILTON BRUNO GOMES Vistos. INTIME-SE a parte executada para, no 

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

custas processuais, se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, 

além da penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

débito (art. 523, NCPC). Registro que o prazo para oferecimento de 

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

intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, conforme 

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

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

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

dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o 

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

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

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

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

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003543-97.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL ARAUJO DA SILVA SUPERMERCADOS LTDA. - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA OAB - MT22421/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003543-97.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: COMERCIAL ARAUJO DA SILVA 

SUPERMERCADOS LTDA. - EPP EXECUTADO: RN COMERCIO VAREJISTA 

S.A Vistos. A parte devedora informa que efetuou o pagamento integral da 

dívida e requer o arquivamento do feito. Já a credora requer o 

levantamento do valor depositado judicialmente, bem como pugna pela 

intimação do executado para pagar o valor remanescente, conforme 

consta no evento nº. 13477696. Assim, expeça-se alvará eletrônico de 

liberação do valor depositado judicialmente em favor da parte credora. 

Autorizo o levantamento de valor em nome da advogada da parte credora, 

caso solicitado, DESDE QUE a patrona possua no instrumento de 

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

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

por qualquer meio de comunicação a parte credora acerca da presente 
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decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Após, intime-se o 

executado para, em cinco dias, efetuar o pagamento do montante 

remanescendo do débito, indicado pelo credor no evento nº 13477696. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de junho de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003399-26.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA AQUINO PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS OAB - MT23084/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

AMERICA 5 DROGARIA LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora, para comparecer na 

secretaria deste juizado, para assinar termo de responsabilidade, no qual 

deverá constar o compromisso de entrega de eventual sobra do 

medicamento na Secretaria da Vara, nos termos do artigo 1.320, 

parágrafo único, da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000996-50.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA LUZIA CONDE COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

ISABELLA TARSITANO ARMOA BELUCIO GAETANO OAB - MT23686/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILIO SOARES PINTO (REQUERIDO)

CINTIA MARIA FERNANDES VERAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000996-50.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARIANA LUZIA CONDE 

COSTA REQUERIDO: CINTIA MARIA FERNANDES VERAS, MARCILIO 

SOARES PINTO Vistos. Tendo em vista as certidões indicando 

correspondência devolvida (ID num. 13380790 e 13380734), INTIME-SE a 

parte autora para, em 05 (cinco) dias, indicar o atual endereço dos 

requeridos, sob pena de extinção da ação sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 18 de junho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000823-26.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA IVONETE PARRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAISSA CAROLINA DE OLIVEIRA TELES OAB - MT23016/O (ADVOGADO)

DARUICH HAMMOUD OAB - MT0008101A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N. D. COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAKARI FERNANDES TESSMANN OAB - GO0032548A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000823-26.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARCIA IVONETE PARRA 

REQUERIDO: N. D. COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA - ME Vistos. 

Dispensado o relatório, em consonância com o disposto no artigo 38, da 

Lei n.º 9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, I, CPC. I – Mérito No mérito, trata-se de relação jurídica na qual 

deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), 

tendo em vista a adequação das partes ao conceito de consumidor e 

fornecedor - art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do CDC, e considerando o 

imbróglio apresentado, pertinente a inversão do ônus da prova, nos 

termos do inciso VIII do art. 6º do CDC. O cerne da questão consiste em 

elucidar a legalidade ou não da negativação do nome da parte autora pela 

requerida, uma vez que esta nega a existência do débito. A seu turno, a ré 

defendeu a legalidade da negativação, afirmando que: “a compradora é 

nora da autora, e titular do plano Pax, onde consta a autora como sua 

dependente ensejando assim cadastro com autorização para compra junto 

a Drogaria Pax Saúde, ademais a autora ainda autorizou (via telefone) sua 

nora a realizar a compra citada, pois eram remédios para seus netos”. 

(Destaquei). Para comprovar o alegado apresentou documento de ID nº. 

13209853, indicando que o cadastro havido junto à ré é de titularidade da 

Sra. Luana Ramona Ramos, não tendo sido encartado comprovante da 

compra objeto da demanda. Desse modo, se o cadastro não está em nome 

da autora e não tendo sido ela a compradora dos produtos que originou a 

inscrição em cadastro de inadimplente, não resta evidenciada relação 

jurídica entre as partes, sendo a negativação indevida. Dessa forma, o 

ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo 

de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e 

modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, não 

tendo a ré se desincumbido de seu ônus. O nexo de causalidade do ilícito 

perpetrado pela parte ré se configura na ligação entre a má prestação de 

serviço, caracterizada na fragilidade do sistema de cobrança da empresa, 

que não confirma os dados do devedor antes de lançá-lo em rol de 

inadimplentes. Desse modo, configurada a responsabilidade da requerida 

quanto ao dano sofrido pelo consumidor em decorrência da inscrição 

indevida em cadastro de inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais 

em decorrência de inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é 

uníssono no entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de 

título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral 

se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). 

Cinge-se da exordial que a autora pleiteia indenização por danos morais 

em decorrência de inscrição em cadastro de inadimplente realizada pela 

requerida em 18/01/2018, no total de R$ 32,75 (trinta e dois reais e setenta 

e cinco centavos). Ocorre que em sede de contestação a ré alega a 

existência de outras negativações em nome da autora, anteriores aquela 

objeto da presente demanda. Com efeito, o documento de ID nº. 13209853 

demonstra que em 15/01/2018 foram protestados três títulos em nome da 

autora, no total de R$ 4.688,48 (quatro mil seiscentos e oitenta e oito reais 

e quarenta e oito centavos). Em impugnação a requerente assevera que 

tais protestos foram realizados pela Prefeitura Municipal de Alta Floresta, 

contudo, não apresentou qualquer documento que comprove tal 

afirmação. Alega que em diligência até o ente municipal constatou que um 

dos protestos corresponde a débito de IPTU, porém afirma ser indevido 

porquanto refere-se a imóvel vendido no ano de 2012. Apesar de 

mencionar que anexava comprovante de compra e venda do imóvel na 

ocasião da impugnação a contestação, a autora não o fez, razão pela qual 

tenho por não comprovada a ilegalidade apontada. Ainda, afirma que outro 

protesto corresponde a débitos oriundos de ISSQN e alvará de 

localização, contudo, o valor lançado no extrato de débito em nome da 

autora (13309055 – Pág. 3) diverge dos valores protestados (ID nº. 

13209853 – Pág. 3), não restando comprovado que de fato se tratam da 

mesma dívida. Portanto, conclui-se que a autora não comprovou a 

ilegalidade dos apontamentos anteriores ao objeto da demanda, incidindo, 

portanto, a Súmula 385 do STJ, que dispõe: Súmula 385. Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. Corroborando o entendimento, eis a Jurisprudência que 

colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZATÓRIA. (...) Ainda que configurada como indevida a inscrição do 

nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, não caracterizado o 

dano moral, no caso concreto, em razão da existência de inscrições 

prévias. Aplicabilidade da súmula 385, do STJ. APELO PARCIALMENTE 

PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70076440510, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, 

Julgado em 19/04/2018). Nessa linha de intelecção, impertinente o dano 

moral. II – Dispositivo Ante o exposto JULGO PROCEDENTE, em parte, a 

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

inexigibilidade do débito de R$ 32,75 (trinta e dois reais e setenta e cinco 

centavos), vencido aos 05/10/2014. Em tempo, JULGO IMPROCEDENTE o 

dano moral, nos termos do artigo 487, I do CPC c.c a Súmula 385 do SJT. 

Deixo de determinar a exclusão da inscrição correspondente no cadastro 

de inadimplentes, porquanto como afirmado pela autora, já o fora feito 

antes da propositura da ação. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 
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Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

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

o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana 

Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos 

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 18 de junho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000798-13.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA BRAGA FIGUEIREDO OAB - SP0189232A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000798-13.2018.8.11.0007 REQUERENTE: CLEUZA DA SILVA 

REQUERIDO: BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP Vistos. 

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

9.099/95. Cinge-se dos autos que a parte autora, apesar de devidamente 

intimada (ID nº. 13134484), não compareceu à sessão de conciliação 

designada, consoante termo juntado na movimentação de ID n.º 13541573. 

Desse modo, a extinção da ação é à medida que se impõe em atenção ao 

que prevê o artigo 51 da Lei nº. 9.099/95: Art. 51- “Extingue-se o 

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

comparecer a qualquer das audiências do processo. Ressalta-se, ainda, 

que mesmo a existência de pedido contraposto não torna possível a 

superação da determinação legal da extinção, uma vez que no âmbito dos 

Juizados Especiais, o pedido contraposto não constitui demanda 

autônoma, razão pela qual, sendo cabível a extinção do pedido principal, 

resta prejudicado o pedido contraposto, pois acessório. Nesse sentido, 

segue entendimento jurisprudencial: PROCESSUAL. AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO. APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 51, INCISO I, DA LEI Nº9.099/95. PREJUDICADA ANÁLISE DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO. VINCULAÇÃO AO PEDIDO PRINCIPAL. RECURSO 

PROVIDO PARA JULGAR EXTINTO O FEITO. (Recurso Cível Nº 

71005759642, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em 31/03/2016). Assim, não 

há que se falar em decretação da revelia da autora e julgamento do pedido 

contraposto, porquanto como dito, resta prejudicado. Registre-se que ao 

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

termos o art. 949, inciso II, da CNGC do Estado de Mato Grosso, podendo 

ser isento de tal ônus somente se restar provado que a ausência 

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

No caso em tela a parte autora não justificou a ausência na audiência, 

razão pela condeno-a ao pagamento das custas processuais, com fulcro 

na legislação supracitada. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o feito SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso III, do CPC 

combinado com o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Intime-se, 

lembrando que caso a parte autora não possua advogado constituído nos 

autos, é dispensada a intimação da parte, conforme Enunciado nº 13 do 

XIV Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso. Após o trânsito em julgado, arquive-se, procedendo-se de acordo 

com a CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento das custas 

processuais. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 18 de junho de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000816-68.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PARRA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000816-68.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ALEXANDRE PARRA 

CAMARGO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. A parte 

devedora informa que efetuou o pagamento integral da dívida e a credora 

concorda com o valor depositado judicialmente, bem como informa a conta 

para transferência do valor, conforme consta no evento nº. retro. No que 

tange à obrigação de fazer, o credor não noticiou o descumprimento. Ante 

o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do vigente 

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado da sentença 

(Provimento nº 68/2018-CNJ), expeça-se alvará eletrônico de liberação do 

valor depositado judicialmente em favor do advogado da parte credora, 

DESDE QUE o patrono possua no instrumento de procuração poder 

expresso para receber. Intime-se pessoalmente a parte credora acerca da 

liberação de Valor em favor do seu advogado constituído nos autos, nos 

termos da CNGC/MT. Caso haja custas processuais pendentes de 

quitação, intime-se a parte sucumbente para pagamento, em cinco dias, 

procedendo-se de acordo com as disposições da CNGC/MT em caso de 

eventual inadimplemento. Por fim, certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 19 de junho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002686-51.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

V. R. D. A. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. E. M. (RÉU)

Outros Interessados:

F. L. D. M. (TESTEMUNHA)

A. M. P. (TESTEMUNHA)

F. V. D. S. (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002686-51.2017.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 105.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[Reconhecimento / Dissolução]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

VALDENICE ROSA DE ALMEIDA MOREIRA Parte Ré: RÉU: JOSE EDUARDO 

MARQUES Vistos. Trata-se de “Ação Declaratória de Reconhecimento e 

Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens” ajuizada por VALDENICE 

ROSA DE ALMEIDA em face de JOSÉ EDUARDO MARQUES, todos 

qualificados nos autos. Com a inicial (ID. 10128853) foram acostados 

documentos via PJE. Recebida a inicial ao ID. 10133390. Termo de 

audiência de conciliação ao ID. 10677708. O Requerido apresentou 

contestação ao ID. 11043744, instruindo os autos com documentos via 

Sistema PJE. A Parte Autora apresentou impugnação à contestação (ID. 

11545636). Parecer do Ministério Público Estadual manifestou-se ao ID. 

12053458. Vieram-me os autos conclusos. É o que me cumpria relatar. 

DECIDO. Não havendo questões processuais pendentes a serem 

decididas, uma vez que as partes estão bem representadas e não 

havendo qualquer nulidade a ser sanada, DECLARO O PROCESSO 

SANEADO. Defiro o depoimento pessoal das partes e a produção de 
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prova testemunhal. FIXO COMO PONTO a ser esclarecido em audiência, a 

existência de união estável entre as partes e o período desta união 

conjugal (ônus da Autora). Defiro a produção de prova testemunhal, bem 

como DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de 

agosto de 2018, às 13h30min. Em razão do princípio da persuasão 

racional, deverão as partes apresentar o rol de testemunhas no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, conforme o § 4º do art. 357 do NCPC. 

Consignando que, de acordo com o artigo 455 do NCPC, caberá aos 

advogados das partes, informar ou intimar as testemunhas por eles 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência, dispensando-se a 

intimação do juízo. Ressalvando que as testemunhas eventualmente 

arroladas pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública serão 

intimadas pela via judiciária. Caso arroladas testemunhas residentes fora 

da Comarca, independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE carta 

precatória com a finalidade de suas oitivas, consignando na deprecada a 

data designada para realização da audiência de instrução neste Juízo 

Deprecante, a fim de que não colidam as datas. INTIMEM-SE todas as 

partes e seus procuradores para comparecerem, consignando, nas 

intimações das partes autora e rés as penas do § 1º do art. 385 do NCPC. 

Sobre o despacho saneador, se tiverem as Partes outras provas a 

produzirem, especifiquem-nas em 05 (cinco) dias, esclarecendo a 

pertinência, nos termos do artigo 357, § 2º do NCPC, sob pena de 

preclusão. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 25 de 

abril de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001718-84.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA CRISTINA BULHAO BUCHMANN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIARIO EDITORA E RADIODIFUSAO LTDA - ME (RÉU)

 

Intimação do procurador da parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, efetue o pagamento da guia de diligência com o código do processo, 

referente a condução do oficial de justiça. O recolhimento da diligência 

poderá ser feito através do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – 

Diligências – Emissão de Guia de Diligência, juntando aos autos o 

comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, para 

posterior cumprimento do ato.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002105-02.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. D. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. R. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002105-02.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: SAMUEL RODRIGO MORETTO Vistos. Intime-se a parte 

autora para que recolha as custas processuais, no prazo de 05 (cinco) 

dias, nos termos do §1º do artigo 485 do Novo Código de Processo Civil, 

sob pena de EXTINÇÃO do processo, nos termos do inciso III do mesmo 

dispositivo legal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de junho de 2018. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002142-29.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DOTTO OAB - MT0004628S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOP MISTA DOS PRODUTORES RURAIS DA GLEBA REDENCAO LTDA 

(REQUERIDO)

 

Intimação do procurador da parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, efetue o pagamento da guia de diligência com o código do processo, 

referente a condução do oficial de justiça. O recolhimento da diligência 

poderá ser feito através do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – 

Diligências – Emissão de Guia de Diligência, juntando aos autos o 

comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, para 

posterior cumprimento do ato.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002147-51.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SCANIA BANCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA RIBEIRO NOVAES OAB - SP197105 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO ACOSTA DE FREITAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002147-51.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: SCANIA BANCO S.A. REQUERIDO: ALESSANDRO ACOSTA 

DE FREITAS Vistos. Intime-se a parte autora para que recolha as custas 

processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do §1º do artigo 485 

do Novo Código de Processo Civil, sob pena de EXTINÇÃO do processo, 

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

Floresta/MT, 18 de junho de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001224-59.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1001224-59.2017.8.11.0007 CARLOS ALBERTO DE BRITO 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 789 da CNGC/MT, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao autor para 

réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o 

presente. Alta Floresta, 19 de junho de 2018. Assinado Digitalmente 

MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000212-44.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO)

EDMARA DANTAS RODRIGUES OAB - MT8054/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1000212-44.2016.8.11.0007. Termo de 

audiência em anexo. REQUERENTE: JOAO MARCOS GONCALVES Alta 

Floresta, 18 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002644-02.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OSMARINO LAURINDO DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROLFF MILANI DE CARVALHO OAB - SP84441 (ADVOGADO)

RITA PASCHOALINA DE SOUZA OAB - MT0008148S (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027920/6/2018 Página 40 de 739



Outros Interessados:

Alberto Ribeiro dos Santos (TESTEMUNHA)

Rosangela Maria Melo (CONFINANTES)

WILSON OLA (CONFINANTES)

Joseci Leão Rodrigues (TESTEMUNHA)

José Rodrigues Aroeira (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1002644-02.2017.8.11.0007. Termo de 

audiência em anexo. AUTOR: OSMARINO LAURINDO DA SILVA RÉU: 

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO Alta Floresta, 18 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001342-98.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

ROBERTO ANTUNES BARROS OAB - MT3825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZABELLE AUXILIADORA MOLINA DE ALMEIDA TEIXEIRA (REQUERIDO)

PETROTELIS - COMERCIO DE PETROLEO LTDA (REQUERIDO)

GUSTAVO HENRIQUE DE ALMEIDA TEIXEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR DA PARTE AUTORA, de que foi designado 

o dia 16 de julho de 2018, às 11h00min. e às 14h00min., para realização 

da 1ª e 2ª Praça - primeira temporada, na Comarca de Alta Floresta/MT, 

bem como para que providencie, no prazo de 05 dias, o pagamento da 

guia de diligência com o código do processo, referente a condução do 

oficial de justiça. O recolhimento da diligência poderá ser feito através do 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – Diligências – 

Emissão de Guia de Diligência, juntando aos autos o comprovante, de 

acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, para posterior intimação do 

requerido, acerca da data da praça/leilão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003530-98.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ILAURA MARIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1003530-98.2017.8.11.0007 ILAURA MARIA DA SILVA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas as partes para manifestação nos presentes autos acerca do 

laudo pericial ID 13509238, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais 

havendo encerro o presente. Alta Floresta, 19 de junho de 2018. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 98175 Nr: 6740-87.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SALLES DOS SANTOS

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiane Alves Salles dos 

Santos - OAB:23084-O/MT

 Vistos.

Considerando que o art. 1º, § 1º, do Provimento n. 68, de 3 de maio de 

2018, do CNJ, dispõe que o levantamento de alvará judicial somente 

poderá ser efetuado 2 (dois) dias úteis após o prazo para apresentação 

de impugnação ou recurso, cumpra a Secretaria da Vara a 

decisão/sentença retro, observando o respectivo dispositivo.

 Cumpra-se, certificando o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 128397 Nr: 4275-66.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonildo José Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agricola de Cotia - Cooperativa 

Central em Liquidação

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT, Dorival Adilson Benette de 

Oliveira - OAB:18029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rita Paschoalina de Souza - 

OAB:8.148/MT, Rolff Milani de Carvalho - OAB:84441/SP

 Vistos.

1- Declaro encerrada a instrução. Permaneçam os autos conclusos para 

sentença.

2- Dispenso a apresentação de alegações finais.

3- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 129164 Nr: 4686-12.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iolanda Almeida Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT, Flaviany Ribeiro Garcia Almeida - OAB:12.889/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento das custas para 

distribuição da Carta Precatória de Intimação. O recolhimento das custas 

poderá ser feito através da emissão das guias no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone 

emissão de guias online - Primeira instância - "carta precatória", bem como 

para comprovar nos autos o pagamento afim de remeter a Carta Precatória 

diretamente à Distribuição da Comarca de Sinop/MT.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 103925 Nr: 5677-90.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Henrique de Paula Abdalla

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

OAB:12113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento das custas para 

distribuição da Carta Precatória de Citação. O recolhimento das custas 

poderá ser feito através da emissão das guias no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone 

emissão de guias online - Primeira instância - "carta precatória", bem como 

para comprovar nos autos o pagamento afim de remeter a Carta Precatória 

diretamente à Distribuição da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT.

Nada mais havendo encerro o presente.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 41646 Nr: 1805-77.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Della Colleta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eletro Móveis Nunes Ltda. - Parapuã Moveis e 

Eletrodomésticos, Extraluz Móveis E Eletrodomésticos Ltda

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

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Alvim da Fonseca 

- OAB:7010/MT, Eduardo Moreira de Oliveira Silva - OAB:MT/22.577, 

Mauricio Ricardo Alves - OAB:15523/MT

 Vistos.

O credor requer a adjudicação dos bens avaliados à fl. 310, conforme 

petição de fls. 314/315.

Os bens avaliados à fl. 310, juntos, possuem valor comercial de R$ 

9.574,29 (nove mil, quinhentos e setenta e quatro e vinte e nove 

centavos), sendo que o valor atualizado do débito é igual ao da avaliação.

Assim, a adjudicação pelo valor da avaliação dos bens não impõe 

qualquer prejuízo ao devedor e, por outro lado, o indeferimento do pedido 

causaria mais transtornos ao credor que busca o recebimento de seu 

crédito, embasado em título líquido, certo e exigível.

Ademais, a adjudicação dos bens penhorados transformou-se, com a 

reforma da Lei nº 11.382/06, na forma preferencial de satisfação do 

crédito na ação de execução.

 Vale dizer, a adjudicação pelo valor da avaliação do bem prestigia a 

celeridade e a efetividade do processo, entregando ao credor o bem da 

vida objetivado.

Assim, DEFIRO A ADJUDICAÇÃO dos bens avaliados à fl. 310 pelo valor 

da avaliação em favor do credor JOSÉ CARLOS DELLA COLLETA.

Operada a preclusão da decisão supra, expeça-se Carta de Adjudicação 

em favor do credor.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intimem-se. CUMPRA-SE.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 109205 Nr: 4693-72.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mário Braz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeverson do Nascimento Ribeiro Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Scatambuli Sicuto - 

OAB:16.343-O/MT, Fabíola De Carli - OAB:9469/MT, Sandro Nasser 

Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JEVERSON DO NASCIMENTO RIBEIRO 

PEREIRA, Cpf: 01580544150, Rg: 1767349-6, Filiação: Mauro Ribeiro 

Pereira e Terezinha de Jesus Ferreira do Nascimento, data de nascimento: 

31/01/1987, brasileiro(a), natural de Barra do Corda-MA, casado(a), 

polidor de veículo, Telefone 8451 0261. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAR a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento da dívida no valor de R$ 29.136,18 (vinte e nove mil, 

cento e trinta e seis reais e dezoito centavos) atualizado até 16 de outubro 

de 2017, cuja memória de cálculo se encontra às fls. 54/56 dos autos, sob 

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

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC).

Resumo da Inicial: MÁRIO BRAZ, vem, através de seu(s) advogado(s), 

com base no contido no artigo 509, inciso J e seu parágrafo 1°, artigo 318 

e seguintes da Lei 13.105/2015 - o Novo Código de Processo Civil, 

requerer processamento de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA em face de 

JEVERSON DO NASCIMENTO RIBEIRO PEREIRA, brasileiro, solteiro, 

cobrador, inscrito no CPF: 015.805.441-50, RG: 17673496 SSP/MT, 

residente e domiciliado na Rua LN-04, n° 494, Setor Industrial, na cidade de 

Alta Floresta-MT, nos seguintes termos: DOS FATOS E OS 

FUNDAMENTOS DO PEDIDO - DO TÍTULO JUDICIAL - O requerente possui 

em seu favor título judicial havido nos autos principais da AÇÃO 

ORDINÁRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO 

DE POSSE C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E 

LUCROS CESSANTES o qual na parte dispositiva em primeiro grau 

estabeleceu nas fls. 39/41 dos autos: JULGOU PROCEDENTES EM PARTE 

os pedidos, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso 1 do 

NCPC, para DECLARAR a rescisão do contrato celebrado entre as partes 

(fls. 17/18 dos autos código 104608) com o retorno ao status quo ante. 

Houve condenação do Requerido ao pagamento dos danos materiais 

relativos à deterioração/depreciação do veículo, que deve ser apurado em 

liquidação de sentença. Em razão da sucumbência, o requerido foi 

condenado também ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que com base no artigo 85, parágrafo 4º, inciso III do NCPC, 

fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa. O OBJETO DA 

LIQUIDAÇÃO - No caso concreto em tela para se apurar perfeitamente o 

máximo do valor atualizado do bem objeto da lide, de modo a dar íntegro 

cumprimento à sentença, há que se obter o valor de R$ 25.382,80 (vinte e 

cinco mil trezentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos) mediante 

arbitramento em face da natureza do objeto (conforme orçamento 

realizado pela Empresa RODMAR) nos autos fls. 20/21. Portanto, o valor 

líquido da decisão final vista na ação originária, a constituir o título 

executivo judicial, só se conhecerá após informação nos autos seja pelas 

partes, seja por perito nomeado pelo juízo, à luz do que determina o texto 

legal em vigência. DO PEDIDO - Após o exposto, para liquidação da 

sentença em comento, requer: a) Seja recebida a presente liquidação de 

sentença, autuada e apensada aos autos de origem mencionados no 

preâmbulo; b) Sejam, após, as partes intimadas para apresentação de 

pareceres ou documentos elucidativos, de modo a sustentar o valor que 

entendem devido; c) Pretende provar o valor líquido da r. Sentença no que 

tange à o valor de R$ 25.382,80 (Vinte e cinco mil trezentos e oitenta e 

dois reais e oitenta centavos) mediante arbitramento em face da natureza 

do objeto (Conforme Orçamento realizado pela Empresa RODMAR) nos 

autos fls. 20/21. d) Ante a faculdade prevista no inciso VII do artigo 319 do 

NCPC, o autor opta por NÃO realizar audiência prévia de conciliação ou 

mediação.

Despacho/Decisão: Vistos. Trata-se de procedimento de Cumprimento de 

Sentença, que tramitará nos moldes dos artigos 513 e seguintes do CPC, 

devendo a Secretaria da Vara promover as devidas retificações, inclusive 

na capa dos autos. Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida, cuja memória de cálculo se 

encontra às fls. 54/56, sob pena de incidência de multa de 10%, além da 

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

523, CPC). Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para 

apresentar o cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens 

passíveis de penhora. Efetuado o pagamento parcial no prazo acima 

previsto, a multa de 10% incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC). 

Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

(STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009). Intimem-se. Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcia Cristina 

Murawski, digitei.

Alta Floresta, 18 de junho de 2018

Marise Ivete Wottrich Bocardi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 110989 Nr: 6594-75.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Aparecido Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleberson Hilario da Silva

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLEBERSON HILARIO DA SILVA, Cpf: 

01408105101, Rg: 1669425-2, Filiação: José Alves da Silva e Genira 
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Hilario da Silva, data de nascimento: 30/04/1985, brasileiro(a), natural de 

Alta Floresta-MT, casado(a), técnico em eletrônica, tecnico florestal, 

Telefone (66) 8443-2189. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento da dívida no valor de R$ 2.251,44 (dois mil, duzentos 

e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos), sob pena de 

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

bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC).

Resumo da Inicial: ROBERTO APARECIDO PEREIRA e DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, através da Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso – Núcleo Alta Floresta, vêm, com fundamento 

no art. 523 e seguintes do CPC/2015, ingressar com AÇÃO DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em face de CLEBERSON HILARIO DA 

SILVA, CPF: 014.081.051-01, pelos motivos a seguir delineados: DOS 

FATOS: Proferida sentença condenatória às fls. 43/43v, transitada e 

julgada conforme certidão de fl. 45, constando a disponibilidade ao 

requerente de execução das astrientes fixadas na fl. 18, além de constar 

a condenação do executado ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, arbitrados e 10% do valor atualizado da causa. O 

valor atualizado do débito, corrigido pelos índices fixados na sentença 

atinge a importância atualizada de R$ 1.734,23 (um mil setecentos e trinta 

e quatro reais e vinte e três centavos), conforme demonstrativo anexo 

aos autos. Os honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme determinado na 

decisão de fl. 43/43v, atinge a quantia de R$ 517,21 (quinhentos e 

dezessete reais e vinte e um centavos), referente ao crédito da 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme demonstrativo 

anexo aos autos. Nessa senda, o total do débito (crédito da parte e crédito 

da Defensoria Pública) atinge a quantia de R$ 2.251,44 (dois mil duzentos 

e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos) – atualizado até 20 

de setembro de 2017. DOS PEDIDOS: Ante o exposto, requer: a) os 

benefícios da Justiça Gratuita à exequente, uma vez que não tem 

condições econômicas e/ou financeiras de arcar com as custas 

processuais e demais despesas aplicáveis à espécie, honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, nos termos da 

declaração de hipossuficiência; b) intimação do executado, nos moldes do 

art. 523, 1°, do CPC/2015, para efetuar o pagamento do débito de R$ 

2.251,44 (dois mil duzentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro 

centavos), mediante depósito na Conta Única do Tribunal de Justiça, sob 

pena de incidência de multa de 10% sobre o débito, constando que o 

prazo de impugnação corre na forma do art. 525 do CPC/2015; c) na 

eventualidade de não ser efetivado o pagamento espontâneo, pugna pela 

inclusão do nome do executado CLEBERSON HILARIO DA SILVA, nos 

órgãos de inadimplentes do Serasa e SPC, nos termos art. 782 do 

CPCI2015, bem como a extração de certidão para fins de protesto do título 

junto ao Cartório; d) na eventualidade de efetuado o pagamento dentro do 

prazo determinado, postula por vista dos autos, para indicar o número das 

contas bancárias da parte autora e da Defensoria Pública, para o 

levantamento em separado das quantias de cada uma das credoras; e) 

sejam, por fim, deferidos todos os meios legais de prova, bem como os 

moralmente legítimos, ainda que não especificados no CPC, mas hábeis a 

provar a verdade dos fatos em que se funda a presente demanda.

Despacho/Decisão: Vistos.Trata-se de procedimento de Cumprimento de 

Sentença, que tramitará nos moldes dos artigos 513 e seguintes do CPC, 

devendo a Secretaria da Vara promover as devidas retificações, inclusive 

na capa dos autos.Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida, cuja memória de cálculo se 

encontra às fls. 48/49, sob pena de incidência de multa de 10%, além da 

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

523, CPC).Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para 

apresentar o cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens 

passíveis de penhora.Efetuado o pagamento parcial no prazo acima 

previsto, a multa de 10% incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC). 

Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

(STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009).Intimem-se.Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcia Cristina 

Murawski, digitei.

Alta Floresta, 18 de junho de 2018

Marise Ivete Wottrich Bocardi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 136528 Nr: 1119-36.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cicero Elias da Cruz, Francisco Rozeno Elias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Roger de Souza Almeida 

- OAB:16285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito identificado 

com o número do processo, referente a condução do oficial de justiça até 

a Comunidade Sol Nascente. Rod. MT-325, Zona Rural, acessando o site 

do TJ-MT www.tjmt.jus.br ícone "emissão de guias online" opção: 

diligência - emissão de guia de diligência, juntando aos autos o 

comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, para 

posterior cumprimento do mandado de avaliação e intimação dos 

executados.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 137980 Nr: 1900-58.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M A Mendes Representações Ltda, Miguel 

Antonio Mendes, Eliana Regina Cecconello Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Luiz Perin - 

OAB:8804/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Barion de Paula - 

OAB:11063-B/MT

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito identificado 

com o número do processo, referente a condução do oficial de justiça até 

o Jardim Primavera, Alta Floresta-MT, acessando o site do TJ-MT 

www.tjmt.jus.br ícone "emissão de guias online" opção: diligência - 

emissão de guia de diligência, juntando aos autos o comprovante, de 

acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, para posterior cumprimento do 

mandado de avaliação e intimação dos executados.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 115317 Nr: 3661-95.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. B. Barros Me - Mercado Popular, Janaína 

Bruno Barros

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito identificado 

com o número do processo, referente a condução do oficial de justiça até 

o Setor Jardim dos Ipês, próximo ao bairro Boa Nova, acessando o site do 

TJ-MT www.tjmt.jus.br ícone "emissão de guias online" opção: diligência - 

emissão de guia de diligência, juntando aos autos o comprovante, de 

acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, para posterior cumprimento do 

mandado de avaliação remoção e intimação dos executados.

Nada mais havendo encerro o presente.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 129063 Nr: 4629-91.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito identificado 

com o número do processo, referente a condução do oficial de justiça até 

o Setor Vila Rural, Assentamento Nossa Terra nossa gente, Alta 

Floresta-MT, acessando o site do TJ-MT www.tjmt.jus.br ícone "emissão 

de guias online" opção: diligência - emissão de guia de diligência, juntando 

aos autos o comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, 

para posterior cumprimento do mandado de intimação do executado.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 142059 Nr: 4079-62.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Imporcate Comércio de Peças para Tratores Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arcino Marino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréya Monti Osório 

Bustamante - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca do laudo de avaliação de 

fls. 77 e verso, bem como para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000522-16.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY RODRIGUES ARANTES OAB - MT0013616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000522-16.2017.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 46.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: HELIO RIBEIRO DA SILVA Parte Ré: RÉU: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. INTIMEM-SE as 

Partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se nos autos 

acerca da perícia médica realizada. Com ou sem manifestação, voltem-me 

os autos conclusos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de junho de 2018. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001743-34.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LOIDE PAIVA SUASSUNA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-O (ADVOGADO)

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BEZERRA DE ARAUJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001743-34.2017.8.11.0007. EXEQUENTE: 

LOIDE PAIVA SUASSUNA EXECUTADO: ANTONIO BEZERRA DE ARAUJO 

Vistos. Acerca da manifestação de ID. 11796478 e documentos, 

INTIME-SE a Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se nos autos, sob pena de presumir-se como verdadeira as 

alegações do Executado, com a consequente extinção da presente ação 

por pagamento. Após, com ou sem manifestação da Exequente, voltem-me 

os autos conclusos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de junho de 2018. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001463-97.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL ANTONIO MENDES (EXECUTADO)

M. A. MENDES - EPP (EXECUTADO)

ELIANA REGINA CECCONELLO MENDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001463-97.2016.8.11.0007; Valor 

causa: R$ 61.114,75; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: 

EXECUTADO: M. A. MENDES - EPP, MIGUEL ANTONIO MENDES, ELIANA 

REGINA CECCONELLO MENDES Vistos. Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos por BANCO BRADESCO S. A. em face da sentença 

proferida ao ID. 12634324. Alega que o Embargante que há erro na 

sentença Embargada, vez que diferente do acordo celebrado entre as 

Partes, houve a condenação ao pagamento de custas processuais pro 

rata. É o breve relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que 

houve a alegada contradição/erro na sentença embargada. Com efeito, 

considerando os termos do acordo celebrado deverão os Executados 

arcarem com o pagamento de eventuais custas processuais. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTES os Aclaratórios opostos e CONDENO a 

Parte Executada ao pagamento de eventuais custas processuais, nos 

termos do acordo celebrado entre as Partes. Intimem-se. CUMPRA-SE. Alta 

Floresta/MT, 19 de junho de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003013-93.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1003013-93.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

JOSE MARIA LIMA Vistos. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A. 

ajuizou a presente AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO contra JOSÉ MARIA 

LIMA, alegando, em síntese, que celebrou com a parte ré, em 02.03.2015, 

contrato de alienação fiduciária em garantia com pacto adjeto de fiança 

para aquisição do veículo marca CHEVROLET, modelo CLASSIC SEDAN 

FLEXPOWER SPIRIT 1.0 VHC 8V A/G 4P, ano 2008/2008, chassi 

8AGSN19908R306932, placa APZ7019, cor PRATA e RENAVAM n. 

962971073, e que o réu encontra-se em mora com relação ao pagamento 

das prestações. O veículo em questão foi dada em alienação fiduciária 

para garantir a avença. Por fim, requereu, liminarmente, a busca e 
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apreensão do citado bem e a procedência do pedido para consolidar a 

posse e propriedade nas mãos do autor, bem como, a condenação do réu 

ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios, bem como, protestou pela produção de provas. A medida 

liminar foi deferida (ID. 10570870). Certidão do oficial de justiça ao ID. 

12608675, consta que foi possível proceder a citação do requerido e a 

apreensão da referida motocicleta. A parte requerida ofertou contestação 

ao ID. 12713773, pugnando pela realização de audiência conciliatória, bem 

como pela total improcedência da ação. Impugnação à contestação ao ID. 

12996459, pugnando pela total procedência dos pedidos iniciais. 

Vieram-me os autos conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. Primeiramente, 

cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I, do artigo 355 do 

Código de Processo Civil. Inicialmente, consigno que diante da 

manifestação da Exequente, deixou de designar audiência conciliatória. 

Pois bem. Os documentos acostados aos autos são suficientes para o 

acolhimento do pedido, eis que o contrato entre as partes está 

comprovado nos autos, bem como demonstrada a mora. Deferida a liminar, 

o veículo foi depositado em mãos do representante legal do requerente, 

sendo após depositado em mão da parte autora. Além disso, o Requerido 

sequer teceu qualquer alegação acerca de eventual irregularidade na 

cobrança. Além disso, o requerido, citado pessoalmente, não pagou a 

dívida, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, 

conforme previsto nos parágrafos 2°, 3° e 4°, do artigo 3°, do Decreto-Lei 

n.° 911/69. Dessa forma, impõe-se a o julgamento pela procedência do 

pedido inicial, nos termos do § 1°, do artigo 3°, do Decreto-Lei n.° 911/69. 

Destarte, o caso é de se consolidar a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem nas mãos do requerente. Em face ao exposto, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC e, em 

consequência, declaro consolidada a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do veículo marca CHEVROLET, modelo CLASSIC SEDAN 

FLEXPOWER SPIRIT 1.0 VHC 8V A/G 4P, ano 2008/2008, chassi 

8AGSN19908R306932, placa APZ7019, cor PRATA e RENAVAM n. 

962971073, descrito na petição inicial, nas mãos do requerente e 

proprietário fiduciário, tornando definitiva a apreensão liminar. Condeno, 

ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em favor do patrono do autor, no valor de 10% do 

valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. Todavia, sendo a 

parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, ficará suspensa 

a sua condenação aos ônus da sucumbência, até que possa satisfazê-los 

sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, prescrevendo em 

cinco anos a obrigação, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50. 

Outrossim, autorizo as alterações necessárias junto ao DETRAN. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se Após o trânsito em julgado desta 

decisão, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 19 de junho de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000226-57.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PINHEIRO DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000226-57.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

MAURO PINHEIRO DIAS Vistos. Trata-se de ação movida por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A para Busca e Apreensão do veículo 

marca CHEVROLET, modelo CLASSIC LIFE 1.0 VHC 8V, 4P, chassi nº 

8AGSA19908R181522, ano/modelo 2008/2008, cor branca, placa 

KAN2672, com fulcro no Decreto Lei nº 911/69, em face de MAURO 

PINHEIRO DIAS, ambos qualificados nos autos. Aponta o requerente, a 

ocorrência de inadimplência do requerido, que firmou contrato com 

garantia de alienação fiduciária, tendo como objeto, o veículo alhures 

descrito. Com a inicial vieram documentos via Sistema PJE. A liminar foi 

deferida ao ID. 12088200. Ao ID. 12479922, cumprido mandado de citação 

e busca e apreensão do bem. Ao ID. 12713488, a parte requerida 

contestou a ação, requerendo a purgação da mora. Ao ID. 13101988, a 

parte autora impugnou a contestação apresentada, rechaçando todos os 

argumentos nela contidos. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Primeiramente, cumpre anotar que o caso em apreço 

é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

inciso I, do artigo 355 do Código de Processo Civil, não havendo a 

necessidade de dilação probatória para realização de perícia para 

confecção de cálculo da mora, vez que estes são alcançados por simples 

cálculos aritméticos apresentados pelas partes. Além disso, deixou de 

designar audiência de conciliação, tendo em vista a manifestação da 

Exequente em que expõe seu desinteresse em eventual autocomposição. 

Os documentos acostados aos autos são suficientes para o acolhimento 

do pedido, eis que o contrato entre as partes está comprovado nos autos, 

bem como demonstrada a mora. Deferida a liminar, o veículo foi depositado 

em mãos do representante legal do requerente. O pedido de pagamento 

nos moldes formulados pelo requerido não merecem guarida, vez que o 

Decreto Lei 911/69 nada trata a respeito, portanto, o pagamento integral do 

débito perfaz no valor financiado, sem abatimento pelo “pagamento 

antecipado”. Nessa seara, o artigo 56 da Lei nº 10.931/2004, alterou a 

redação do artigo 3º do Decreto Lei 911/69, que passou a vigorar no 

seguinte sentido: "Art. 3º: §1º Cinco dias após executada a liminar 

mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele 

indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. §2º No prazo do §1º, o 

devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus." Assim, em que 

pese a petição de fls. 65/66 ser tempestiva, não cabe discussão sobre o 

valor para fins de quitação do bem apreendido, conforme se extrai do 

parágrafo citado acima. Nesse sentido é o parecer do STJ: “DIREITO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA E 

PROSSEGUIMENTO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DO TOTAL DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E 

VINCENDAS). 1) A atual redação do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 

não faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e 

apreensão de bem alienado fiduciariamente. 2) Somente se o devedor 

fiduciante pagar a integralidade da dívida, no prazo de 5 (cinco) dias após 

a execução da liminar, ser-lhe-á restituído o bem, livre do ônus da 

propriedade fiduciária. 3) A entrega do bem livre do ônus da propriedade 

fiduciária pressupõe pagamento integral do débito, incluindo as parcelas 

vencidas, vincendas e encargos. 4) Inexistência de violação do Código de 

Defesa do Consumidor. Precedentes. 5) Recurso especial provido. (REsp 

1287402/PR RECURSO ESPECIAL2011/0245828-3, Relator: Ministro 

MARCO BUZZI, T4 - QUARTA TURMA, DJe 18/06/2013. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

- DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL DA FINANCEIRA PARA AFASTAR A PURGA DA MORA PELA 

DÍVIDA EM ATRASO. IRRESIGNAÇÃO DA MUTUÁRIA. 1. Com advento da 

Lei n. 10.931/04, não subsiste mais a purgação da mora antes prevista no 

art. 3º, § 3º, do DL 911/69. A nova sistemática legal determina o 

pagamento da integralidade do débito remanescente, no prazo de 5 (cinco) 

dias da execução da liminar, para restituição do bem livre de ônus. 

Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 

1421452 RS 2013/0392604-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de 

Julgamento: 06/05/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

14/05/2014).” Ademais, o vencimento antecipado que trata o item 9 do 

contrato de financiamento pactuado entre autor e réu (fl. 35), esclarece a 

sua ocorrência: “9- Vencimento antecipado: Além das hipóteses previstas 

em lei é facultado ao Banco considerar antecipadamente vencido este 

Contrato e exigível de imediato o pagamento do saldo financiado em 

aberto. Independentemente de aviso ou notificação, tornando exequíveis 

as garantias pessoais e/ou reais outorgadas, se os contratantes: a) 

deixarem de cumprir quaisquer das obrigações assumidas neste Contrato; 

b) sofrerem legítimo protesto de título; c) se houver qualquer outro evento 

indicador de mudança do estado econômico-financeiro; d) se for movida 

qualquer medida judicial, extrajudicial ou administrativa, que possa afetar 
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as garantias e/ou os direitos de crédito do Banco; (...)”. Assim, diante dos 

fatos narrados, a ação é procedente. Destarte, o caso é de se consolidar 

a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos do 

requerente. Mas é de se ressalvar que o credor não poderá vender o bem 

por preço vil, sob pena de se caracterizar abuso de direito (RT 532/208). 

Em face ao exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e, em consequência, 

declaro consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo 

marca CHEVROLET, modelo CLASSIC LIFE 1.0 VHC 8V, 4P, chassi nº 

8AGSA19908R181522, ano/modelo 2008/2008, cor branca, placa 

KAN2672, descrito na petição inicial, nas mãos do requerente e 

proprietário fiduciário, tornando definitiva a apreensão liminar. Condeno, 

ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em favor do patrono do autor, no valor de 10% do 

valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. Todavia, sendo a 

parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, ficará suspensa 

a sua condenação aos ônus da sucumbência, até que possa satisfazê-los 

sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, prescrevendo em 

cinco anos a obrigação, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50. 

Outrossim, autorizo as alterações necessárias junto ao DETRAN. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se Após o trânsito em julgado desta 

decisão, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 19 de junho de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003420-02.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANA FERNANDES ROCHA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1003420-02.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

CRISTIANA FERNANDES ROCHA FERREIRA Vistos. Trata-se de ação 

movida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A para Busca e 

Apreensão do veículo marca FIAT, modelo SIENA FLEX EL N. SERIE 1.0 8V 

A/G 4P, chassi nº 9BD372110D4024864, ano/modelo 2012/2013, cor 

prata, placa FAS7749, RENAVAM 497827514, com fulcro no Decreto Lei 

nº 911/69, em face de CRISTIANA FERNANDES ROCHA FERREIRA, ambos 

qualificados nos autos. Aponta o requerente, a ocorrência de 

inadimplência do requerido, que firmou contrato com garantia de alienação 

fiduciária, tendo como objeto, o veículo alhures descrito. Com a inicial 

vieram documentos via Sistema PJE. A liminar foi deferida ao ID. 11132224. 

Ao ID. 11478389, cumprido mandado de citação e busca e apreensão do 

bem. Ao ID. 11844394, a parte requerida contestou a ação, requerendo a 

purgação da mora. Ao ID. 12312063, a parte autora impugnou a 

contestação apresentada, rechaçando todos os argumentos nela 

contidos. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

Primeiramente, cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I, do artigo 

355 do Código de Processo Civil, não havendo a necessidade de dilação 

probatória para realização de perícia para confecção de cálculo da mora, 

vez que estes são alcançados por simples cálculos aritméticos 

apresentados pelas partes. Além disso, deixou de designar audiência de 

conciliação, tendo em vista a manifestação da Exequente em que expõe 

seu desinteresse em eventual autocomposição. Os documentos 

acostados aos autos são suficientes para o acolhimento do pedido, eis 

que o contrato entre as partes está comprovado nos autos, bem como 

demonstrada a mora. Deferida a liminar, o veículo foi depositado em mãos 

do representante legal do requerente. O pedido de pagamento nos moldes 

formulados pelo requerido não merecem guarida, vez que o Decreto Lei 

911/69 nada trata a respeito, portanto, o pagamento integral do débito 

perfaz no valor financiado, sem abatimento pelo “pagamento antecipado”. 

Nessa seara, o artigo 56 da Lei nº 10.931/2004, alterou a redação do 

artigo 3º do Decreto Lei 911/69, que passou a vigorar no seguinte sentido: 

"Art. 3º: §1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária. §2º No prazo do §1º, o devedor fiduciante poderá 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre do ônus." Assim, em que pese a petição de fls. 65/66 

ser tempestiva, não cabe discussão sobre o valor para fins de quitação 

do bem apreendido, conforme se extrai do parágrafo citado acima. Nesse 

sentido é o parecer do STJ: “DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. 

DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 

10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA E PROSSEGUIMENTO DO 

CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO 

TOTAL DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS). 1) A atual 

redação do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 não faculta ao devedor a 

purgação da mora nas ações de busca e apreensão de bem alienado 

fiduciariamente. 2) Somente se o devedor fiduciante pagar a integralidade 

da dívida, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, ser-lhe-á 

restituído o bem, livre do ônus da propriedade fiduciária. 3) A entrega do 

bem livre do ônus da propriedade fiduciária pressupõe pagamento integral 

do débito, incluindo as parcelas vencidas, vincendas e encargos. 4) 

Inexistência de violação do Código de Defesa do Consumidor. 

Precedentes. 5) Recurso especial provido. (REsp 1287402/PR RECURSO 

ESPECIAL2011/0245828-3, Relator: Ministro MARCO BUZZI, T4 - QUARTA 

TURMA, DJe 18/06/2013. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 

- AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO 

PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA FINANCEIRA PARA AFASTAR 

A PURGA DA MORA PELA DÍVIDA EM ATRASO. IRRESIGNAÇÃO DA 

MUTUÁRIA. 1. Com advento da Lei n. 10.931/04, não subsiste mais a 

purgação da mora antes prevista no art. 3º, § 3º, do DL 911/69. A nova 

sistemática legal determina o pagamento da integralidade do débito 

remanescente, no prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar, para 

restituição do bem livre de ônus. Precedentes. 2. Agravo regimental 

desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1421452 RS 2013/0392604-0, Relator: 

Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 06/05/2014, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2014).” Ademais, o vencimento 

antecipado que trata o item 9 do contrato de financiamento pactuado entre 

autor e réu (fl. 35), esclarece a sua ocorrência: “9- Vencimento 

antecipado: Além das hipóteses previstas em lei é facultado ao Banco 

considerar antecipadamente vencido este Contrato e exigível de imediato o 

pagamento do saldo financiado em aberto. Independentemente de aviso ou 

notificação, tornando exequíveis as garantias pessoais e/ou reais 

outorgadas, se os contratantes: a) deixarem de cumprir quaisquer das 

obrigações assumidas neste Contrato; b) sofrerem legítimo protesto de 

título; c) se houver qualquer outro evento indicador de mudança do estado 

econômico-financeiro; d) se for movida qualquer medida judicial, 

extrajudicial ou administrativa, que possa afetar as garantias e/ou os 

direitos de crédito do Banco; (...)”. Assim, diante dos fatos narrados, a 

ação é procedente. Destarte, o caso é de se consolidar a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem nas mãos do requerente. Mas é de se 

ressalvar que o credor não poderá vender o bem por preço vil, sob pena 

de se caracterizar abuso de direito (RT 532/208). Em face ao exposto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e, em consequência, declaro consolidada 

a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo marca FIAT, modelo 

SIENA FLEX EL N. SERIE 1.0 8V A/G 4P, chassi nº 9BD372110D4024864, 

ano/modelo 2012/2013, cor prata, placa FAS7749, RENAVAM 497827514, 

descrito na petição inicial, nas mãos do requerente e proprietário 

fiduciário, tornando definitiva a apreensão liminar. Condeno, ainda, a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em favor do patrono do autor, no valor de 10% do valor da 

causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. Todavia, sendo a parte 

autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, ficará suspensa a 

sua condenação aos ônus da sucumbência, até que possa satisfazê-los 

sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, prescrevendo em 

cinco anos a obrigação, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50. 

Outrossim, autorizo as alterações necessárias junto ao DETRAN. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se Após o trânsito em julgado desta 

decisão, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 19 de junho de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001500-27.2016.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA BARBOSA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO)

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001500-27.2016.8.11.0007. AUTOR: 

GERALDA BARBOSA DE SOUZA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. GERALDA BARBOSA DE SOUZA, 

devidamente qualificada e representada nos autos, propôs a presente 

“Ação Sumária de Aposentadoria por Invalidez com Antecipação de Tutela 

e Estabelecimento do Benefício” em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS, alegando, em síntese, que se encontra 

incapacitada para o trabalho de forma definitiva, razão pela qual entende 

fazer jus ao recebimento do auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez 

conforme grau de incapacidade. Com a inicial foram colididos documentos 

via PJE. Recebida a inicial ao ID. 4565435, oportunidade em que foi 

determinada a realização de perícia médica. Ao ID. 11776928 foi juntado 

nos autos o laudo pericial, constatando pela incapacidade parcial e 

permanente da parte autora. A Autarquia Federal apresentou contestação, 

alegando preliminarmente a prescrição quinquenal, nos termos do artigo 

103, parágrafo único da Lei 8.213/91, e no mérito aduziu que a autora não 

comprovou fazer jus a concessão do benefício previdenciário pleiteado, 

pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos constantes na inicial. 

Impugnação à contestação ao ID. 13436772. FUNDAMENTO. DECIDO. 

Trata-se de ação previdenciária proposta por GERALDA BARBOSA DE 

SOUZA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, objetivando a concessão do benefício de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez conforme grau de incapacidade. Quanto a 

preliminar de prescrição trazida pela Autarquia, esta não merece 

prosperar, pois o pedido do benefício na via administrativa se deu em 24 

de junho de 2013 (ID. 4547928), e a ação foi ajuizada em 29 de dezembro 

de 2016, portanto, longe de operar a prescrição quinquenal anterior ao 

ajuizamento da ação. Assim, indefiro a preliminar suscitada e passo a 

análise do mérito. A Lei nº 8.213/91 preconiza, nos artigos 42 a 47, que o 

benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez será devido ao 

segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 (doze) 

contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da 

atividade que lhe garanta a subsistência e a condição de segurado. O art. 

42 e seguintes da referida lei, estabelecem os requisitos para obtenção ao 

beneficio da aposentadoria por invalidez, quais sejam: a) qualidade de 

segurado; b) que o segurado seja considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência; e 

c) que a doença ou lesão invocada como causa para o benefício não seja 

preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social, 

salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão. Igualmente, em seu art. 59, prevê a 

Lei n.º 8.213/91, os requisitos para a concessão do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, quais sejam: a) qualidade de segurado; 

b) ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual 

por mais de 15 (quinze) dias consecutivos; e c) que a doença ou lesão 

invocada como causa para o benefício não seja preexistente à filiação do 

segurado ao Regime Geral da Previdência Social, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão. Estabelecidas às premissas legais, examinemos o caso 

em concreto. Submeteu-se a requerente à perícia médica, ID. 11776928, 

sendo que o expert constatou que a autora sofre de “Discopatia 

degenerativa cervical com radicolopatia, discopatia regenerativa lombar 

com radicolopatia, osteartrose do joelho direito e esquerdo e 

osteartroseescapulo umeral direito e esquerdo”, além de afirmar que a 

autora está incapacitada de forma parcial e permanente para suas 

habituais atividades. De acordo com o laudo pericial, após análise clínica e 

exames complementares, a parte autora está incapacitada para exercer 

seu labor e essa incapacidade é permanente. Quanto à qualidade de 

segurada da previdência e carência, a autora deveria comprovar a 

contribuição no período de 12 (doze) meses anterior ao requerimento do 

benefício, o que foi feito. Restou demonstrado, ainda, que a enfermidade 

da autora se agravou após sua filiação ao Regime Geral da Previdência 

Social. Assim, em face da conclusão pericial acima exposta e comprovada 

a qualidade de segurada, bem como cumprida a carência nos termos do 

art. 25, I, da Lei 8.213/91, a parte autora faz jus à concessão de benefício 

de aposentadoria por invalidez, uma vez que preenchidos os requisitos 

legais exigidos pelos arts. 42 e seguintes da Lei 8.213/91. Posto isso, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o INSS a implantar o 

benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez a autora, com 

renda a ser calculada pelo INSS, desde a data do requerimento na via 

administrativa (24 de junho de 2013, ID. 4547928), o que faço com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. Condeno o 

INSS a pagar à parte autora, após o trânsito em julgado da presente 

decisão, as parcelas atrasadas, desde a data do ultimo pedido de 

prorrogação do benefício na via administrativa (24 de junho de 2013, ID. 

4547928), corrigidas monetariamente até a data do efetivo pagamento pelo 

INPC, acrescida de juros moratórios de 0,5% ao mês. ANTECIPO a tutela 

para determinar ao INSS que implante em favor da parte autora, no prazo 

de 30 (trinta) dias, o benefício de aposentadoria por invalidez com renda 

mensal a ser calculada pela Autarquia Federal, uma vez que presente a 

verossimilhança nos próprios fundamentos desta sentença e o periculum 

in mora na natureza alimentar do benefício pleiteado. Isento de custas e 

despesas processuais, por se cuidar da Fazenda Pública, salvo quanto 

àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos 

do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 

2001. Entretanto, condeno o INSS ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre as parcelas vencidas, (súmula 111 

do STJ) levando-se em conta o disposto no artigo 85, § 3º, do Novo 

Código de Processo Civil. Deixo de determinar a remessa dos autos ao 

egrégio Tribunal Regional Federal, já que o valor da condenação, 

nitidamente, não excederá a 60 (sessenta) salários mínimos. Após o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

Número do CPF: 079.300.031-91. Nome da Mãe: Geraldo Alves Barbosa. 

Nome da segurada: Geralda Barbosa de Souza. Endereço da segurada: 

Rua São Miguel, número 229, bairro Boa Nova II, Alta Floresta/MT. 

Benefício concedido: Aposentadoria por invalidez. Renda mensal: a ser 

calculado pelo INSS. Data do início do Benefício-DIB: 24 de junho de 2013. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de 

junho de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001252-27.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DARLENE FERREIRA DE SOUSA CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001252-27.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: DARLENE FERREIRA DE SOUSA CABRAL REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. DARLENE FERREIRA 

DE SOUSA CABRAL, devidamente qualificada e representada nos autos, 

propôs a presente “Ação de Aposentadoria por Invalidez c/c Pedido de 

Tutela Provisória de Urgência Antecipada para Restabelecimento do 

Benefício de Auxílio-Doença” em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS, alegando, em síntese, que se encontra 

incapacitada para o trabalho de forma definitiva, razão pela qual entende 

fazer jus ao recebimento do auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez 

conforme grau de incapacidade. Com a inicial foram colididos documentos 

via PJE. Recebida a inicial ao ID. 7830498, oportunidade em que foi 

determinada a realização de perícia médica. Ao ID. 10576687 foi juntado 

nos autos o laudo pericial, constatando pela incapacidade total e 

permanente da parte autora. Conforme certidão de ID. 11958686, 

devidamente citada, a Autarquia Ré deixou de apresentar contestação. 

Vieram-me os autos conclusos para sentença. FUNDAMENTO. DECIDO. 

Trata-se de ação previdenciária proposta por DARLENE FERREIRA DE 

SOUSA CABRAL em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, objetivando a concessão do benefício de auxílio-doença 
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ou aposentadoria por invalidez conforme grau de incapacidade. A priori, 

decreto a revelia da Autarquia demanda, uma vez que, devidamente 

citada, não apresentou defesa, assim, considerando a revelia da 

requerida, bem como o conjunto processual-probatório, tenho que o 

pedido procede. A Lei nº 8.213/91 preconiza, nos artigos 42 a 47, que o 

benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez será devido ao 

segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 (doze) 

contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da 

atividade que lhe garanta a subsistência e a condição de segurado. O art. 

42 e seguintes da referida lei, estabelecem os requisitos para obtenção ao 

beneficio da aposentadoria por invalidez, quais sejam: a) qualidade de 

segurado; b) que o segurado seja considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência; e 

c) que a doença ou lesão invocada como causa para o benefício não seja 

preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social, 

salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão. Igualmente, em seu art. 59, prevê a 

Lei n.º 8.213/91, os requisitos para a concessão do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, quais sejam: a) qualidade de segurado; 

b) ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual 

por mais de 15 (quinze) dias consecutivos; e c) que a doença ou lesão 

invocada como causa para o benefício não seja preexistente à filiação do 

segurado ao Regime Geral da Previdência Social, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão. Estabelecidas às premissas legais, examinemos o caso 

em concreto. Submeteu-se a requerente à perícia médica, ID. 10576687, 

sendo que o expert constatou que a autora sofre de “reumatismo”, além 

de afirmar que a autora está incapacitada de forma total e permanente 

para suas habituais atividades. De acordo com o laudo pericial, após 

análise clínica e exames complementares, a parte autora está incapacitada 

para exercer seu labor e essa incapacidade é permanente. Quanto à 

qualidade de segurada da previdência e carência, a autora deveria 

comprovar a contribuição no período de 12 (doze) meses anterior ao 

requerimento do benefício, o que foi feito. Restou demonstrado, ainda, que 

a enfermidade da autora se agravou após sua filiação ao Regime Geral da 

Previdência Social. Assim, em face da conclusão pericial acima exposta e 

comprovada a qualidade de segurada, bem como cumprida a carência nos 

termos do art. 25, I, da Lei 8.213/91, a parte autora faz jus à concessão de 

benefício de aposentadoria por invalidez, uma vez que preenchidos os 

requisitos legais exigidos pelos arts. 42 e seguintes da Lei 8.213/91. Posto 

isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o INSS a implantar 

o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez a autora, com 

renda a ser calculada pelo INSS, desde a data da cessação indevida no 

benefício na via administrativa (10.03.2016), o que faço com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. Condeno o INSS a pagar 

à parte autora, após o trânsito em julgado da presente decisão, as 

parcelas atrasadas, desde data da cessação indevida no benefício na via 

administrativa (10.03.2016), corrigidas monetariamente até a data do 

efetivo pagamento pelo INPC, acrescida de juros moratórios de 0,5% ao 

mês. ANTECIPO a tutela para determinar ao INSS que implante em favor da 

parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, o benefício de aposentadoria por 

invalidez com renda mensal a ser calculada pela Autarquia Federal, uma 

vez que presente a verossimilhança nos próprios fundamentos desta 

sentença e o periculum in mora na natureza alimentar do benefício 

pleiteado. Isento de custas e despesas processuais, por se cuidar da 

Fazenda Pública, salvo quanto àqueles valores eventualmente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei 

Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001. Entretanto, condeno o INSS 

ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre as 

parcelas vencidas, (súmula 111 do STJ) levando-se em conta o disposto 

no artigo 85, § 3º, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de determinar 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, já que o valor 

da condenação, nitidamente, não excederá a 60 (sessenta) salários 

mínimos. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo. Número do CPF: 284.249.721-04. Nome da Mãe: Teresa 

Pereira de Sousa. Nome da segurada: Darlene Ferreira de Sousa Cabral. 

Endereço da segurada: Avenida Alta Floresta, número 275, bairro Jardim 

Primavera, Alta Floresta/MT. Benefício concedido: Aposentadoria por 

invalidez. Renda mensal: a ser calculado pelo INSS. Data do início do 

Benefício-DIB: 10.03.2016. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de junho de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001339-17.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE GARCIA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO)

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001339-17.2016.8.11.0007; Valor 

causa: R$ 11.474,98; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88)]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: CLEONICE GARCIA DA COSTA Parte Ré: RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. CLEONICE 

GARCIA DA COSTA propôs a presente “Ação Previdenciária de 

Concessão de Benefício Assistencial à Pessoa com Deficiência” contra o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. A autora alega ser portadora de deficiência e que 

não possui meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por 

seus familiares, via de consequência, alega ter direito ao recebimento do 

benefício de amparo assistencial, independente de contribuição à 

autarquia requerida, com fulcro no artigo 203 da Constituição Federal e no 

artigo 20 da Lei n. 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS). 

Requer à autora que seja o requerido condenado ao pagamento do 

benefício assistencial. Com a inicial (ID. 4480982) aportou aos autos 

documentos via PJE. Recebida a inicial ao ID. 4489468. Laudo pericial 

aportado ao ID. 10125779, bem como relatório técnico – Estudo Social ao 

ID. 10687218. A Autarquia Federal apresentou contestação, alegando 

preliminarmente a prescrição quinquenal, nos termos do artigo 103, 

parágrafo único da Lei 8.213/91, e no mérito pugnou pela improcedência 

da presente ação (ID. 11662346). A Parte Autora apresentou impugnação 

à contestação ao ID. 12654457. Vieram-me os autos conclusos para 

sentença. FUNDAMENTO. DECIDO. Trata-se de ação proposta com o 

objetivo de receber o benefício de amparo assistencial à autora. Antes de 

adentrar no mérito da presente demanda, passo a analisar a preliminar 

arguida pela Autarquia Federal. Quanto a preliminar de prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento 

da ação, está não merece prosperar, pois o requerimento na via 

administrativa se deu em 20 de julho de 2016, ID. 4480998, e a ação foi 

ajuizada em 14 de dezembro de 2016, portanto, longe de operar a 

prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação. Assim, indefiro a 

preliminar suscitada e passo a análise do mérito. No mérito, entendo que o 

pedido é improcedente, senão vejamos. O benefício de amparo 

assistencial foi instituído pela Constituição Federal, em seu artigo 203, e 

regulamentado pela Lei nº 8.742/93, com o intuito de beneficiar idosos e 

deficientes incapazes de sobreviver sem a ação estatal, independente de 

contribuição para a Seguridade Social. Para fazer jus ao benefício, a 

requerente deve comprovar ser idosa ou portadora de deficiência que a 

incapacite para a vida independente e para o trabalho, bem como 

demonstrar a hipossuficiência financeira não apenas sua, mas também do 

núcleo familiar (art. 203 da CF/88 e art. 20 da Lei 8.742/93). Registre-se 

que no que quanto à renda familiar per capita, o Plenário do STF 

manifestou-se, por ocasião da ADIN n. 1.232-1/DF, no sentido de que a Lei 

estabeleceu hipótese objetiva de aferição da miserabilidade, contudo, o 

legislador não excluiu outras formas de verificação de tal condição. Para 

tal, cite-se outros benefícios de cunho assistencial instituídos 

posteriormente com critério objetivo de renda familiar per capita inferior a 

½ do salário-mínimo (Lei nº 10.689/2003 e Lei n. 9.533/1997). In casu, não 

restou comprovado no feito o preenchimento do segundo requisito legal, 

qual seja, a hipossuficiência financeira exigida para a concessão do 

benefício assistencial. Com efeito, o contexto probatório apresentado nos 

autos revela que a autora não se encontra em situação de penúria a 

justificar o recebimento do benefício pleiteado e dispõe de meios para 

prover sua subsistência. Analisando a perícia médica realizada (ID. 

10125779) verifica-se que inexiste incapacidade da parte autora para a 

vida independente e esclareceu que, embora tenha sequelas do acidente 

que resultou a lesão, a incapacidade da autora é parcial e permanente. 
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Logo, há capacidade da autora para atividades de pequenos e médicos 

esforços. Nesse sentido, a autora encontra-se totalmente apta para 

continuar a exercer a sua atividade costumeira, qual seja, costureira. 

Assim, está amplamente comprovado que a autora possui meios de prover 

a própria subsistência e, por conseguinte, não necessita da prestação 

pretendida. Neste sentido, trago os seguintes julgados do E. TRF da 

Primeira Região: “PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO DE 

AMPARO SOCIAL À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E AO IDOSO. 

ART. 203, V, CF/88. LEI 8.742/93. ESTUDO SOCIOECONÔMICO. 

REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA 

REFORMADA. 1. A sentença julgou procedente o pedido, concedendo 

benefício assistencial (LOAS) à parte autora desde o requerimento 

administrativo, bem como pagamento de atrasados, com juros moratórios 

de 1% ao mês até a edição da Lei 11.960/09, a partir de quando incidirão à 

razão de 0,5%. 2. Sentença sujeita à remessa oficial, eis que de valor 

incerto a condenação imposta ao INSS (CPC, art. 475, I). 3. A concessão 

do benefício de prestação continuada denominado amparo social à pessoa 

portadora de deficiência física e ao idoso (art. 203 da CF/88 e art. 2º, V, 

Lei 8.742/93) exige apenas a comprovação de que a parte requerente é 

deficiente e/ou idosa e que não possui meios de prover a própria 

manutenção ou de tê-la provida por sua família. 4. Em que pese o laudo de 

estudo social ser favorável à concessão do benefício, verifica-se no CNIS 

do marido da autora que os seus rendimentos são superiores ao 

declarado no relatório, constituindo, portanto, renda per capita superior a 

1/4 do salário mínimo. 5. Apesar de haver perícia médica informando a 

incapacidade total e permanente para o trabalho da parte autora, não foi 

verificada a situação de hipossuficiência do núcleo familiar. Com efeito, a 

ausência de comprovação de um dos requisitos exigidos pela Lei 8.742/93 

enseja o indeferimento do benefício de amparo social ao deficiente. Postos 

assim os fatos, merece reforma a sentença recorrida. 6. Apelação e 

r e m e s s a  o f i c i a l ,  t i d a  p o r  i n t e r p o s t a ,  p r o v i d a s . ” ( A C 

0046842-33.2014.4.01.9199 / GO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.1005 de 

26/03/2015) “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DE 

AMPARO SOCIAL À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. LEI Nº 8.742. 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ. SENTENÇA ANULADA. 

JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 515, § 3º. CABIMENTO. PEDIDO 

IMPROCEDENTE. 1. Razão assiste ao instituto-apelante, uma vez que não 

se poderia ter homologado a desistência da ação sem que houvesse a 

anuência da autarquia previdenciária, haja vista ter ocorrido sua intimação, 

conforme determina o art. 267, § 4º, do Código de Processo Civil. 2. Não 

obstante tal dispositivo legal, esta Corte firmou entendimento no sentido de 

que a discordância do INSS em relação a pedido de desistência deve ser 

devidamente fundamentada, porquanto a mera recusa sem motivo importa 

em abuso de direito. 3. No caso, o estudo social e demais provas dos 

autos comprovam que o autor não preenche o requisito da condição de 

miserabilidade, visto que a renda per capita é manifestamente superior a 

½ do salário mínimo, ainda que sejam excluídos da composição familiar o 

benefício assistencial da companheira e a renda da filha maior de idade, 

consoante consolidado entendimento jurisprudencial adotado por este 

Tribunal. 4. A ausência de comprovação do atendimento de um dos 

requisitos exigidos pela Lei 8.742/93 enseja o indeferimento do benefício 

de amparo social. Desnecessária, portanto, a realização de laudo médico 

pericial. 5. Postos assim os fatos, forçoso concluir que a sentença deve 

ser anulada. Uma vez presentes os requisitos do art. 515, § 3º, o 

julgamento do mérito é medida que se impõe. 6. Deferida a gratuidade de 

justiça requerida na inicial, condeno o autor nos honorários de advogado 

que arbitro em R$ 724,00, ficando suspensa a execução, enquanto 

perdurar a situação de pobreza da autora pelo prazo máximo de cinco 

anos, quando estará prescrita, com base no art. 12 da Lei nº 1.060/50. 7. 

Apelação parcialmente provida para anular a sentença e, presentes os 

requisitos do art. 515, §3º, CPC, julgar improcedente o pedido do autor, 

nos termos dos itens de 4 a 6.” (AMS 0040917-95.2010.4.01.9199 / MG, 

Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Rel.Conv. 

JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.), SEGUNDA TURMA, 

e-DJF1 p.60 de 16/09/2014) Assim, resta evidenciado que a requerente 

não preenche o requisito objetivo previsto na Lei nº 8.742/93 para 

percepção do benefício de amparo assistencial, razão porque a 

improcedência do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial e, em consequência, julgo 

extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do 

Novo Código de Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez 

por cento) do valor pretendido, ficando suspensas tais condenações, em 

face do disposto nos artigos 11, § 2º, e 12, amos da Lei nº 1.060/50, por 

se tratar de parte beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita. Incabível 

o reexame necessário, por não haver sucumbência estatal. Publique-se e 

registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado e cumpridas todas as 

deliberações pendentes, ao arquivo. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de 

junho de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002411-05.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ASSAF & ASSAF LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA SUZUKI OKUBO (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1002411-05.2017.8.11.0007; Valor 

causa: R$ 4.544,81; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[TÍTULOS DE 

CRÉDITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ASSAF & ASSAF 

LTDA - EPP Parte Ré: RÉU: VERA LUCIA SUZUKI OKUBO Vistos. Trata-se 

de “Ação Monitória” proposta por ASSAF & ASSAF LTDA. em face de 

VERA LÚCIA SUZUKI OKUBO, todos qualificados nos autos. Com a inicial 

(ID. 9714481) foram colididos documentos via PJE. Recebida a inicial ao ID. 

10170946, a Parte Autora peticionou ao ID. 12433891, informando que a 

Parte Ré cumpriu com a obrigação devida que era de quitar o débito. Após, 

vieram-me os autos conclusos para sentença. FUNDAMENTO. DECIDO. 

Tendo em vista que a parte devedora satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo 

Código de Processo Civil. Deem-se as baixas em eventuais gravames. 

Sem honorários advocatícios. Por outro lado, condeno a Executada ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Após o trânsito em julgado 

da sentença, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 19 de junho de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1000786-96.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO GIACOMIN (REQUERENTE)

ERVINO VARIANI (REQUERENTE)

GILBERTO GREGORIO DE LIMA (REQUERENTE)

RODRIGO ARPINI (REQUERENTE)

JOAQUIM MARTINS SOARES (REQUERENTE)

MARIA UMBELINA RODRIGUES BARBOSA (REQUERENTE)

JAIRO DE CARLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAIR DEITOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000786-96.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: ERVINO VARIANI, JAIRO DE CARLI, JOAQUIM MARTINS 

SOARES, GILBERTO GREGORIO DE LIMA, JULIO GIACOMIN, MARIA 

UMBELINA RODRIGUES BARBOSA, RODRIGO ARPINI REQUERIDO: DAIR 

DEITOS Vistos. Homologo o pedido de desistência formulado pela parte 

requerente, ID. 12905328, e por consequência, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no 

artigo 485, VIII do Novo Código de Processo Civil, devendo ser dadas as 

baixas necessárias em eventuais gravames. Deixo de condenar a autora 

ao pagamento dos honorários advocatícios, visto que a Requerida sequer 

foi citada, por outro lado condeno a Parte Autora ao pagamento de 

eventuais custas e despesas processuais. Observadas as formalidades 

legais, deem-se as baixas necessárias. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 
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de junho de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000551-03.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Maria Rosa Francisca de Souza (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-O (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000551-03.2016.8.11.0007. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A, MARIA ROSA FRANCISCA DE 

SOUZA INVENTARIADO: ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA Vistos. 

Trata-se de Processo de Inventário ajuizado pelo BANCO DO BRASIL S. A. 

dos bens deixados por ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA. FUNDAMENTO. 

DECIDO. Homologo o pedido de desistência formulado pela parte 

requerente, ID. 13179178, e por consequência, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no 

artigo 485, VIII do Novo Código de Processo Civil, devendo ser dadas as 

baixas necessárias em eventuais gravames. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios. Observadas as formalidades legais, deem-se as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de junho de 2018. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000538-33.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOSE MARQUES MENDONCA (TESTEMUNHA)

JOSE LIMA DA SILVA (TESTEMUNHA)

ANTENOR LEAL (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000538-33.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: NAIR ALVES DE OLIVEIRA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de “Ação de Concessão 

de Aposentadoria por Idade Rural” ajuizada por NAIR ALVES DE OLIVEIRA 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

objetivando, em síntese, o recebimento de aposentadoria por idade, em 

razão de sua qualidade de trabalhadora rural. Com a inicial foram colididos 

documentos via Sistema PJE. Recebida a inicial ao ID. 12298204, 

oportunidade em que fora determinada a citação da Autarquia requerida, 

bem como indeferido o pedido de antecipação de tutela. A Autarquia 

Federal apresentou contestação ao ID. 12850727, alegando 

preliminarmente a prescrição quinquenal, nos termos do artigo 103, 

parágrafo único da Lei 8.213/91, bem como a falta de interesse de agir e 

no mérito aduziu que a parte autora não comprovou a atividade rural no 

período correspondente para a concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria por idade rural, pugnando, ao final, pela improcedência dos 

pedidos constantes na inicial. Realizada audiência de instrução, a 

Autarquia demandada não compareceu, apesar de devidamente intimada 

para o ato, sendo que, na ocasião, foi inquirida a parte autora, bem como 

testemunhas (ID. 13090025). Vieram-me os autos conclusos para 

sentença. FUNDAMENTO. DECIDO. Trata-se de ação previdenciária 

proposta por NAIR ALVES DE OLIVEIRA em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a concessão do 

benefício de aposentadoria rural por idade. Quanto a preliminar de 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação, está não merece prosperar, pois o 

requerimento na via administrativa se deu em 18.12.2017, e a ação foi 

ajuizada em 05.03.2018, portanto, longe de operar a prescrição quinquenal 

anterior ao ajuizamento da ação. Assim, indefiro a preliminar suscitada e 

passo a análise do mérito. A priori, importante consignar que, não se 

exigem documentos robustos para se provar tempo de serviço laborado 

em atividade rural, em decorrência da notória dificuldade de se provar o 

exercício dessa atividade através de documentos. A Lei nº 8.213/91, em 

seu artigo 55, § 3º, apenas exige o início de prova material, corroborados 

por prova testemunhal. Pela regra inserta nos artigos 48, 142 e 143, da Lei 

8.213/91, em se tratando de aposentadoria por idade do trabalhador rural, 

os requisitos cuja observância se exige são os seguintes: a) idade mínima: 

60 anos (homens) e 55 anos (mulheres); b) qualidade de segurado 

especial e c) carência. Pois bem, a cópia da carteira de identidade da 

parte autora demonstra que possui 58 (cinquenta e oito) anos de idade. 

Quanto à qualidade de segurada especial e carência, a autora deveria 

comprovar o exercício da atividade rural, em regime de economia familiar, 

no período imediatamente anterior ao ajuizamento da ação, ainda que de 

maneira descontínua. O que foi feito. Veja que, a autora apresenta como 

início de prova material para caracterizar sua qualidade de segurada: 

certidões em que consta sua profissão de lavradora, declaração de 

exercício de atividade rural; bem como diversas notas fiscais datadas 

entre os períodos de 2000 a 2010. Outrossim, as declarações das 

testemunhas dão conta de que a parte autora sempre exerceu atividade 

rurícola em regime de economia familiar. Sobre o tema, é de se lembrar 

também o enunciado 14 da Turma Nacional de Uniformização de 

Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, verbis: SÚMULA Nº 14: 

Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o 

início de prova material, corresponda a todo o período equivalente à 

carência do benefício. Nesse sentido, também, o entendimento do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, verbis: REsp 553755 / CE ; RECURSO 

ESPECIAL 2003/0115593-6. Relator(a) Ministra LAURITA VAZ. Órgão 

Julgador T5 - QUINTA TURMA. Data do Julgamento 18/12/2003. Data da 

Publicação/Fonte DJ 16.02.2004 p. 333. Ementa: PREVIDENCIÁRIO. 

RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ITR EM NOME DO EMPREGADOR DA 

AUTORA. DECLARAÇÕES DO EMPREGADOR E DO SINDICATO DOS 

TRABALHADORES RURAIS. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CONFIGURADO. 

1. A comprovação da atividade laborativa do rurícola deve-se dar com o 

início de prova material, ainda que constituída por dados do registro civil, 

como a certidão de casamento e assentos de óbito, ou mesmo 

declarações de sindicatos de trabalhadores rurais ou de ex-patrões, 

corroboradas por provas testemunhais. 2. O comprovante de pagamento 

de ITR em nome do dono da propriedade onde a Autora exerceu a 

atividade rural constitui início razoável de prova material, corroborado 

pelas Declarações do Empregador e do Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais, e comprovam a atividade da Autora como rurícola, para fins 

previdenciários, pelo período legalmente exigido. Precedentes do STJ. 3. A 

Lei não exige que o início de prova material se refira precisamente ao 

período de carência do art. 143 da Lei n.º 8.213/91, servindo apenas para 

corroborar a prova testemunhal presente nos autos. 4. Recurso especial 

conhecido em parte e desprovido. Dessa forma, restou demonstrado o 

atendimento do requisito do exercício da atividade rural, em regime de 

economia familiar, no período de carência exigido para a concessão do 

benefício previdenciário de aposentadoria por idade rural, razões que 

justificam o deferimento do pedido. Posto isso, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial e CONDENO o INSS a implantar o benefício previdenciário de 

aposentadoria por idade rural ao autor, com renda inicial equivalente a um 

salário mínimo, desde a data do requerimento na via administrativa 

(18.12.2017), o que faço com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do NCPC. CONDENO o INSS a pagar à parte autora, após o trânsito 

em julgado da presente decisão, observando a prescrição quinquenal, as 

parcelas atrasadas, devidas desde a data do requerimento administrativo 

(18.12.2017) até a data de implantação do benefício, corrigidas 

monetariamente até a data do efetivo pagamento pelo INPC, acrescida de 

juros moratórios de 0,5% ao mês. ANTECIPO a tutela para determinar ao 

INSS que implante em favor da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, o 

benefício de aposentadoria por idade rural com renda mensal de um 

salário mínimo, uma vez que presente a verossimilhança nos próprios 

fundamentos desta sentença e o periculum in mora na natureza alimentar 

do benefício pleiteado. Diante do princípio da causalidade, CONDENO a 

Autarquia ré nos honorários advocatícios, que FIXO no importe de 10% 

sobre as parcelas vencidas (Súmula 111 do STJ) até a prolação da 
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sentença, nos termos do § 3º do art. 85 do CPC. ISENTO a parte 

demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001. Deixo de determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal 

Regional Federal, já que o valor da condenação, nitidamente, não 

excederá a 60 (sessenta) salários mínimos. Após o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações necessárias. P.R.I. 

Número do CPF: 769.437.471-34. Nome da Mãe: Avelina Pereira dos 

Santos. Nome da Segurada: Nair Alves de Oliveira. Endereço da 

Segurada: Estrada Bom Semeador, Comunidade São Pedro Apostolo, Zona 

rural de Carlinda/MT. Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Rural. 

Renda Mensal: 01 (um) salário mínimo. Data do início do Benefício-DIB: 18 

de dezembro 2017. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 19 de junho de 2018. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001211-60.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SARA BORGES GONCALVES CANAVAROLLI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001211-60.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

SARA BORGES GONCALVES CANAVAROLLI Vistos. BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S. A., ajuizou a presente ação de busca e apreensão 

em desfavor de SARA BORGES GONÇALVES CANAVAROLLI, ambos 

qualificados nos autos, pedindo, liminarmente, a busca e apreensão de um 

veículo da marca VOLKSWAGEM, modelo FOX G2 TOTALFLEX 1.0 TEC 8V 

(TREND) A/G 4P, ano/fabricação 2013, chassi 9BWAA45Z7E4044504, 

placa NPN6165, cor BRANCA e RENAVAM 583605583 e a consolidação 

em suas mãos da propriedade e posse plena e exclusiva do bem alienado 

fiduciariamente em garantia. Fundamenta ter assinado com a requerida 

contrato de alienação fiduciária em garantia, tornando-se possuidora 

indireta e o devedora possuidora direta do bem. Sustenta, ainda, não ter a 

requerida cumprido o contrato celebrado, tornando-se inadimplente e, por 

conseguinte, sujeitando-se às suas conseqüências: desfazimento da 

relação contratual e consolidação nas mãos da autora do domínio e posse 

plena e exclusiva do bem alienado fiduciariamente em garantia. Com a 

petição inicial, foram juntados documentos via PJE. No despacho inicial foi 

deferida a liminar. Citação positiva, sendo que a requerente se manifestou, 

declarando que, pela requerida houve o reconhecimento jurídico do 

pedido, bem como o pagamento do débito. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Reconhecimento jurídico do pedido é ato privativo do requerido 

consistente na admissão de que a pretensão da autora é fundada e, 

conseqüentemente, deve ser julgada procedente. Na hipótese em exame, 

citada a devedora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pagasse a 

integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pela 

credora fiduciária na petição inicial, sob pena de consolidar-se a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, efetuou aquele o depósito judicial do débito. Este fato, 

objetivamente analisado, revela que anuiu com o pedido. Neste sentido, 

vejamos a seguinte jurisprudência, “in verbis” DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA DA MORA. DEPÓSITO 

INTEGRAL DA DÍVIDA PENDENTE. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA 

DO PEDIDO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. I. De acordo como artigo 3º, §§ 1º e 

2º, do Decreto-Lei 911/69, na ação de busca e apreensão de automóvel 

alienado fiduciariamente, a purgação da mora considera-se realizada 

mediante o pagamento integral da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na petição inicial. II. O devedor 

fiduciante que purga a mora e, por conseguinte, reconhece a procedência 

do pedido, deve ser condenado ao pagamento dos encargos da 

sucumbência, nos termos dos artigos 26, 269, inciso II,do Código de 

Processo Civil. III. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF - 

APC: 20150110192892, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 02/09/2015, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 02/10/2015 . Pág.: 183) Ante o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Condeno ainda a parte requerida ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que, com base no 

artigo 85, § 2° do CPC, fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

condenação, nos moldes acima delineados. Após o trânsito em julgado, a 

parte autora deverá pleitear o cumprimento de sentença, no forma do 

artigo 513, §1º do NCPC, sob pena de remessa dos autos ao arquivo, com 

as baixas pertinentes. Intimem-se. Publique-se. Registre-se. CUMPRA-SE. 

Alta Floresta/MT, 19 de junho de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA nº 112/2018O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de 

Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...CONSIDERANDO que a 

servidora VANESSA FARIA DE FREITAS, Matrícula nº 21499, Analista 

Judiciária - PTJ, designada Gestora Judiciária da Secretaria da 1ª Vara 

Cível desta Comarca, estará afastada de suas funções por motivo de 

compensatória, no dia 8.6.2018;RESOLVE:     DESIGNAR a servidora ANA 

CARLA DE CASTRO PENTEADO, Matrícula nº 13598, Analista Judiciária - 

PTJ, para exercer a função de Gestora Judiciária da Secretaria da 1ª Vara 

Cível desta Comarca, no dia 8.6.2018.Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.   Barra do Garças, 14 de junho de 2018.       DOUGLAS 

BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO       DF/mgstable

 PORTARIA nº 112/2018

O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO que a servidora VANESSA FARIA DE FREITAS, Matrícula 

nº 21499, Analista Judiciária - PTJ, designada Gestora Judiciária da 

Secretaria da 1ª Vara Cível desta Comarca, estará afastada de suas 

funções por motivo de compensatória, no dia 8.6.2018;

RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora ANA CARLA DE CASTRO PENTEADO, Matrícula nº 

13598, Analista Judiciária - PTJ, para exercer a função de Gestora 

Judiciária da Secretaria da 1ª Vara Cível desta Comarca, no dia 8.6.2018.

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

 Barra do Garças, 14 de junho de 2018.

 DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 DF/mgs

PORTARIA nº 111/2018     O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz 

de Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...CONSIDERANDO o 

disposto no art. 236, da Lei Complementar nº 263, de 26.12.2006, e do 

Decreto nº  8.737,  de 3.5.2016,  da Presidência da 

República;RESOLVE:CONCEDER ao servidor WALDECY FRANCISCO DA 

SILVA , Matrícula nº 1245, Oficial de Justiça – PTJ, 20 (vinte) dias de 

Licença Paternidade, no período de 7.6.2018 a 26.6.2018.Publique-se. 

Registre-se. Cumpra-se.Barra do Garças, 14 de junho de 2018.DOUGLAS 

BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO   DF/mgstable

 PORTARIA nº 111/2018

 O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO o disposto no art. 236, da Lei Complementar nº 263, de 

26.12.2006, e do Decreto nº 8.737, de 3.5.2016, da Presidência da 

República;

RESOLVE:

CONCEDER ao servidor WALDECY FRANCISCO DA SILVA , Matrícula nº 

1245, Oficial de Justiça – PTJ, 20 (vinte) dias de Licença Paternidade, no 

período de 7.6.2018 a 26.6.2018.

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

Barra do Garças, 14 de junho de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO
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 DF/mgs

PORTARIA n º 110/2018O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de 

Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...RESOLVE:CONCEDER ao 

servidor JOÃO MANOEL HENRIQUE LACERDA, Matrícula nº 1207, Analista 

Judiciário – PTJ, desta Comarca, 8 (oito) dias de licença para tratamento 

de saúde, no período de 16.5.2018 a 23.5.2018.Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.Barra do Garças, 14 de junho de 2018.DOUGLAS BERNARDES 

ROMÃO JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO       DF/mgstable

 PORTARIA n º 110/2018

O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

RESOLVE:

CONCEDER ao servidor JOÃO MANOEL HENRIQUE LACERDA, Matrícula nº 

1207, Analista Judiciário – PTJ, desta Comarca, 8 (oito) dias de licença 

para tratamento de saúde, no período de 16.5.2018 a 23.5.2018.

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

Barra do Garças, 14 de junho de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 DF/mgs

PORTARIA nº 109/2018     O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz 

de Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de 

Mato Grosso,  no uso de suas  a t r ibu ições  lega is , 

etc...RESOLVE:CONCEDER ao servidor MILTON JOSÉ BARRETO, Matrícula 

nº 1228, Oficial de Justiça – PTJ, desta Comarca, 20 (vinte) dias de licença 

para tratamento de saúde, no período de 24.5.2018 a 

12.6.2018.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Barra do Garças, 14 de 

junho de 2018.DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO DIRETOR 

DO FORO       DF/mgstable

 PORTARIA nº 109/2018

 O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

RESOLVE:

CONCEDER ao servidor MILTON JOSÉ BARRETO, Matrícula nº 1228, Oficial 

de Justiça – PTJ, desta Comarca, 20 (vinte) dias de licença para 

tratamento de saúde, no período de 24.5.2018 a 12.6.2018.

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

Barra do Garças, 14 de junho de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 DF/mgs

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 75550 Nr: 8540-04.2007.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gesiel Alves de Sousa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 24.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, resolvendo 

o mérito de demanda nos termos do art.487, I, CPC/2015, e por 

consequência:i)CONDENO o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL na obrigação restabelecer o benefício Auxílio-Doença em favor de 

GESIEL ALVES DE SOUZA, confirmando a decisão de antecipação dos 

efeitos da tutela (fls.144/145).ii)CONDENO o INSS – INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL no pagamento do valor acumulado entre 16/04/2006 

e a efetiva implantação do benefício, com juros moratórios mensais a partir 

da citação pela TR e correção monetária a incidir do vencimento de cada 

prestação (16/04/2006) pelo IPCA, montante a ser apurado em liquidação 

de sentença.25.CONDENO o requerido no pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes últimos a serem apurados 

em liquidação de sentença (art.85, §4º, II, CPC/2015). Sem custas, uma 

vez que é isento (Lei estadual 7.603/01).26.Tendo em vista a iliquidez dos 

valores, decorrido o prazo de recurso voluntário das partes, REMETAM-SE 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário (Súmula 

490, STJ).27.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 77146 Nr: 701-88.2008.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de José Miguel dos Santos, Luzia Moraes 

Arraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jandir Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adeli Martins Madruga - 

OAB:2.342-A/MT, Caio Cesar Claudino Cavalcante - OAB:22.955, 

Roberta Lourenço Silva - OAB:MT 20.409, Sergio de Freitas Moraes 

- OAB:GO 21.287, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO LOPES DE 

SOUSA - OAB:3948/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Considerando a petição de fls. 184/208 protocolada pelo requerido, 

impulsiono os presentes autos e procedo a intimação do requerente para 

se manifestar nos autos, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 192115 Nr: 11769-25.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBFV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:MT 11.844, Antonio Nunes de Souza Filho - OAB:MT 15.027 A

 ØJULGO IMPROCEDENTE o pedido de divisão da alegada dívida contraída 

junto ao Banco Bradesco, porquanto não comprovada;ØDETERMINO que a 

parte autora pague em favor do demandado a quantia correspondente a 

50% do valor do aluguel atribuído ao imóvel, devendo o quantum ser fixado 

em liquidação de sentença.23.Considerando a sucumbência recíproca, 

CONDENO as partes em litígio no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais FIXO em 15% sobre o valor atualizado 

da causa (art. 85,§2º, CPC/2015), devendo ser suportados à razão de 

50% (cinquenta por cento) pelo requerido e 50% (cinquenta por cento) 

pela autora. Uma vez que beneficiárias da assistência judiciária gratuita, 

SUSPENDO a exigibilidade das referidas verbas, que somente poderão ser 

executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da 

requerente.24.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.25.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 161342 Nr: 2208-45.2012.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emanoela Gomes de Oliveira Durando

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Ferreira da Silva, Zenaide Custódio 

Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431, Mirelle Pereira Alves - OAB:MT 14.989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luiz Correa Martinelli 

- OAB:MT 15.036

 ii)JULGO PROCEDENTE o pedido de reconhecimento de prescrição 

aquisitiva formulado pelos reconvintes MILTON FERREIRA DA SILVA e 

ZENAIDE CUSTÓDIO CARDOSO, com fundamento nos arts.183, CF; 1.243, 
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CC; 9º da Lei 10.527/2001 (Estatuto da Cidade), e, por consequência, 

DECLARO em favor deles a aquisição da propriedade pelo INSTITUTO DA 

USUCAPIÃO da área de 47,9 m² do imóvel matriculado sob o 21.137, 

Cartório de Registro de Barra do Garças-MT, obedecendo-se aos limites 

do memorial descritivo de fl.35.28.Em razão da sucumbência, CONDENO a 

autora no pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, que FIXO em 15% sobre o valor atualizado da causa 

principal e mais 15% sobre o valor da reconvenção, com fundamento no 

art. 85, §1º e 2º, CPC/2015, devendo a correção monetária dos honorários 

ser procedida pelo IPC-A. Tais verbas ficam sob a condição suspensiva 

de exigibilidade prevista no art.98, §3º, CPC/2015, uma vez que DEFIRO os 

bene f í c ios  da  g ra tu idade  da  j us t i ça  em favo r  da 

autora/reconvinda.29.Transitada em julgado, EXPEÇA-SE o competente 

mandado para registro do domínio em favor dos reconvintes junto ao 

Cartório de Registro de Imóveis local, satisfeitas as obrigações 

fiscais.30.Expeça-se o necessário. Após o trânsito em julgado, 

PROCEDAM-SE às baixas e anotações necessárias e ARQUIVE-SE com 

as cautelas de praxe.31.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 190594 Nr: 10726-53.2014.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalmir Candido Ataídes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos José Zampieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166

 13.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, uma vez 

demonstrados os requisitos legalmente exigidos para a usucapião 

ordinária, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito da 

demanda, nos termos do art.487, I, CPC/2015.14.CONDENO o autor no 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

que FIXO em R$ 1.000,00, com fundamento no art.85, §8º, CPC/2015, 

verbas que ficam sob a condição suspensiva de exigibilidade (art.98, §3º, 

CPC/2015).15.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada 

em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 255246 Nr: 9756-48.2017.811.0004

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LhPdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdC

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

OAB:MT 16.653, Walter George Ramalho de Lima - OAB:18.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Pacher - 

OAB:MT/14.421, Luciana Severino Nunes Parreira - OAB:MT 18.718, 

Osmar Milan Capilé - OAB:

 21.Diante do exposto, com fundamento nos artigos 33 e ss. da Lei 

8.069/90, e artigo 1.584, inciso II, do Código Civil, resolvendo o mérito na 

forma do art. 487, I, CPC, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na 

inicial, ficando a cargo da requerida ALINE DE CARVALHO o exercício da 

guarda definitiva dos filhos GUILHERME DE CARVALHO FARIAS e 

GIOVANA DE CARVALHO FARIAS, sem prejuízo de revogação a qualquer 

tempo (art. 35, ECA), garantindo-se ao autor o direito de passar metade 

das férias com os filhos, bem como o direito de visita em finais de 

semanas alternados, conforme anteriormente ajustado entre as 

partes.22.Por conseguinte, RESTABELEÇO a obrigação alimentar, devendo 

o autor pagar mensalmente, a títulos de alimentos, o valor de 01 (um) 

salário mínimo vigente no país, que deverão ser repassados diretamente à 

requerida até o dia 10 (dez) de cada mês, em consonância com o disposto 

no artigo 4º da Lei 5.478/68.23.DETERMINO que o retorno de GUILHERME e 

GIOVANA ao lar materno ocorra tão logo seja encerrado o semestre letivo 

em curso, a fim de viabilizar o início do próximo semestre no novo 

ambiente escolar.24.Serve cópia desta sentença como TERMO DE 

GUARDA DEFINITIVO, assumindo a guardiã todos os deveres inerentes à 

obrigação.25.SEM custas e honorários, com fundamente no art.141, 

ECA.26.Ciência ao Ministério.27.Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275956 Nr: 4703-52.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosiene Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Antônio Almeida, RJSA, ACSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8.Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO a 

petição inicial e, por consequência, EXTINGO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, nos exatos termos dos arts.330, III, e 485, I, 

CPC/2015.9.Sem honorários, uma vez não triangularizada a relação 

processual. Custas pela parte autora, verbas que ficam sob a condição 

suspensiva de exigibilidade, já que DEFIRO em seu favor os benefícios da 

gratuidade da justiça.10. Ciência ao Ministério Público. Após o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 195527 Nr: 842-63.2015.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio da Purificação Leal e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renosa Indústria Brasileira de Bebidas S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:MT 11.844, Antonio Nunes de Souza Filho - OAB:MT 15.027 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jayme Brown Da Maia Pithon 

- OAB:8.406/ BA, Murillo Espínola de Oliveira Lima - OAB:Oab/MT 

3.127-A, Ozana Baptista Gusmão - OAB:Oab/MT 4.062, Pedro Jorge 

Villas Boas Alfredo Guimarães - OAB:BA/22.253, Sandro Luis Costa 

Saggin - OAB:MT 5.734, Vanessa de Matos Silva - OAB:BA/50.536

 27.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, resolvendo o 

mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial, mantendo a penhora realizada sob o imóvel 

de matrícula nº. 12.185. 28.CONDENO o embargante no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 15% sobre o 

valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §2º, CPC/2015. 29. 

Translade-se cópia para os autos da execução apensa. Após o trânsito 

em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos.30.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 50550 Nr: 1140-07.2005.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renosa Indústria Brasileira de Bebidas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leal & Silva Representações Ltda, Francisco 

Antônio Capitão Leal e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jayme Brown Da Maia Pithon - 

OAB:8.406/ BA, Vanusa Ferreira de Sena Brandão - OAB:MT 17.339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Genilson Brayner - 

OAB:35137/GO

 Vistos.

1. Tendo em vista o teor da sentença proferida nos autos apensos (cód. 

195527), INTIMEM-SE as partes para se manifestarem requerendo o que 

entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 252617 Nr: 8072-88.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio da Silva Sardinha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Cristina Lopes Scortecci 

- OAB:20334-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Cuida-se de ação ajuizada por BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A.

2. Antes mesmo da citação do requerido a parte autora desistiu da ação, 

pugnando pela extinção do feito (fls. 43/44).

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Diante do desinteresse da parte autora no prosseguimento do feito, 

considerando que a parte ré sequer foi citada, HOMOLOGO a desistência 

da ação para que produza seus efeitos legais e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, 

VIII, CPC/2015.

5. CUSTAS pela requerente. SEM honorários advocatícios, uma vez que 

não foi formada a relação processual.

6. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 196164 Nr: 1240-10.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Ângelo de Farias, Viviane Sales 

Carvalho, Izaias Mariano dos Santos Filho, Murilo Valoes Metello, Nivaldo 

Marques Evangelista, Emerson Ferreira Coelho Souza, E. L. Esteves 

Imobiliária, João Bento Júnior, Sérgio Alves Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS BRANT GAMBIER 

COSTA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, Alexandro Takishita Martins da Fonseca - OAB:MT 

12.203-A, Antônio Alves de Sousa Filho - OAB:MT 6.293-A, Blainy 

Danilo Matos Barbosa - OAB:MT 16.023, CLEBER SILVA E LIRA - 

OAB:169002/SP, Elisabeth Martins Ferreira - OAB:MT 5.672-A, 

Francisco Batista de Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B, Izaias 

Mariano dos Santos Filho - OAB:5313-A, João Bento Júnior - 

OAB:MT 10.863, Joaquim Rocha Dourado - OAB:MT 15.076-A, Lucas 

Arantes Pereira da Silva - OAB:20410/0

 37.Diante disso, em respeito ao que preceitua o art. 313, I, §3º, CPC/2015, 

SUSPENDO o feito e DETERMINO a intimação da Requerida E.L. ESTEVES 

IMOBILIÁRIA, na pessoa de seu representante legal, EURÍPEDES LUIZ 

ESTEVES, para que constitua novo patrono, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de prosseguimento do feito à revelia da Requerida. 38.Uma vez 

constituído o advogado, INTIME-SE-O para apresentação de defesa no 

prazo legal, nos termos da decisão de recebimento da inicial de fls. 

10.290/10.305.39.Por corolário, DEFIRO o pedido de fls. 10.681 e 

AUTORIZO ao Oficial de Justiça que, sendo o caso, proceda à intimação 

por hora certa da Requerida E.L.ESTEVES IMOBILIÁRIA, na pessoa de seu 

representante legal, devendo o Oficial de Justiça cumprir todos os passos 

dos artigos 252 e 253, do CPC/2015.40.Feita a intimação por hora certa, 

deverá a Escrivã enviar à Requerida, na pessoa de seu representante 

legal, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data da juntada do mandado 

aos autos, carta, telegrama ou correspondência eletrônica, dando-lhes de 

tudo ciência, nos termos do art. 254, CPC/2015.41.Uma vez efetivada a 

intimação pessoal ou por hora certa, após o decurso do prazo de defesa, 

apresentada ou não a contestação, ABRA-SE nova vista ao Ministério 

Público.42.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 266763 Nr: 17200-35.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADdJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDA, NCDDS, IMDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: halaiany Figueredo silva - 

OAB:17912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onélia Francisca Guimarães 

- OAB:12.826/MT

 SENTENÇA.

1. Trata-se de ação de exoneração de alimentos ajuizada por ALAN 

DIOGNES DE JESUS SANTOS, em face de MIRIAN DIAS ABREU.

2. A inicial veio instruída pelos documentos de fls. 13/52.

3. À fl. 73 fora juntada petição de HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO realizado 

no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos da Comarca de Barra do 

Garças, em que as partes se compuseram.

 4. O Ministério Público manifestou pela homologação judicial do termo (fl. 

75).

5. Desta forma, considerando que as partes são capazes, e devidamente 

resguardado o direito do menor, bem como o parecer ministerial encartado, 

HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO à fl. 73, para que produza seus 

efeitos legais, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, ”b” do CPC/2015.

6. Ficam dispensadas as partes do pagamento das custas processuais 

remanescentes, com fulcro no artigo 90, § 3º do CPC/15. Ficando cada 

parte responsável por honorários dos seus respectivos advogados.

7. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 197234 Nr: 2016-10.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerenge Engenharia e Construções Ltda, 

Gelso Valdir Rheinheimer, Humberto José Parusolo Ceretta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 VISTOS.

1. Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Estadual.

2. Em manifestação retro a exequente informa o pagamento integral do 

débito e requer a extinção do feito.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Conforme informação retro o débito cobrado em juízo fora realmente 

quitado pelo executado.

5. Diante do exposto, considerando a satisfação do débito cobrado, 

JULGO EXTINTA a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, CPC/2015.

6. CONDENO a parte executada no pagamento das custas e despesas 

processuais.

7. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

8. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 249616 Nr: 5912-90.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Talitha Jesus Carmo Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MS Moda em Couro Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL CARDOSO DE MORAES - 

OAB:15294MT/35386GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniele Yukie Fukui - 

OAB:13589/MT, JOYCE BRAGA - OAB:19496/O

 Vistos.

1. Considerando que as partes são capazes e estão devidamente 

representadas nos autos, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO às 

fls.104/105, para que produza seus efeitos legais, e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, III, b, CPC/2015.

2. Custas e honorários conforme acordado.

3. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva
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 Cod. Proc.: 271043 Nr: 1651-48.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RWBS, RWBS, VSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KCPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Sguizardi - OAB:MT 

16.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. CITE-SE a requerida dos termos da inicial, no endereço de fl. 26, e 

INTIME-SE-A para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA 

O DIA 21 DE AGOSTO DE 2018, ÀS 13h30min (HORÁRIO DE MATO 

GROSSO).

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 223098 Nr: 4746-57.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Energisa Mato Grosso S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e 

Crédito Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do 

Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Claudia Costa Ferreira Fonseca - 

OAB:18.582 MT, Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro 

Augusto Santos de Souza - OAB:MT 20.350/O

 2. Assim, objetivando evitar ulterior alegação de cerceamento de defesa, 

DEFIRO o pedido de produção de prova pericial formulado pelo Requerido 

e, para tal mister, NOMEIO como perito, o engenheiro civil RODRIGO 

FERREIRA DE AZEVEDO, integrante do Banco de Peritos do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, podendo ser encontrado na 

Rua São Benedito, nº. 309, Bairro São Benedito, nesta cidade de Barra do 

Garças/MT, telefones (66) 99695-2137 e (66) 99253-3838 e e-mail: 

engrodrigoazevedo@gmail.com, ressaltando que a parte Demandada (fls. 

203) ficará responsável pelo pagamento da remuneração do perito, nos 

termos do que dispõe o art. 95, do CPC/2015.3. INTIMEM-SE as partes 

para, querendo, indicarem assistentes técnicos e apresentarem os 

quesitos, em 15 (quinze) dias (art. 465, §1º, CPC/2015).4. INTIME-SE o 

perito nomeado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe se aceita a 

nomeação, bem como apresente sua proposta de honorários (Art. 465, 

§2º, CPC/2015).5. Em caso de resposta negativa, voltem-me conclusos 

para ulterior deliberação.6. No caso de aceitação da nomeação e 

apresentação dos honorários, INTIME-SE a parte Requerida (fl 203), a fim 

de que no prazo de 05 (cinco) dias deposite os valores relativos aos 

honorários, sob pena de preclusão.7. Efetuado o depósito dos valores 

relativos aos honorários periciais, INTIME-SE, pessoalmente, o expert 

nomeado, com cópia dos quesitos formulados, para realizar a perícia e 

apresentar laudo em 30 (trinta) dias, contados da juntada da intimação, 

informando ao juízo a data agendada para o ato o mais breve possível.8. 

Agendada a perícia, INTIMEM-SE as partes e os assistentes técnicos 

eventualmente indicados, com URGÊNCIA.9. Apresentado o laudo pericial, 

sem necessidade de conclusão dos autos, DÊ-SE VISTA às partes para 

que se manifestem e requeiram o que entenderem cabível, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de concordância tácita.10. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 169497 Nr: 1595-88.2013.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Abrão Iasbeck

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clevison Coelho de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 VISTOS.

1. Diante da certidão de fls. 103, INTIME-SE a parte Autora, na pessoa de 

seu advogado, para que se manifeste acerca dos valores depositados 

nos autos no prazo de 10 (dez) dias.

2. Expeça-se o necessário. Intime-se.Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264963 Nr: 16149-86.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vander Divino Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Crefisa S/A Crédito, Financiamento & 

Investimentos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Luiz Esteves - 

OAB:MT-22.330, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Gomes de Moraes - 

OAB:21078/MT, ERIKA DE SOUSA NOBRE - OAB:MG 136.343

 VISTOS.

1. Cuida-se de ação Revisional c/c Declaratória de Abusividade de 

Clausulas Contratuais e de Cobrança Abusiva c/c Condenação em 

Devolução de Valores Pagos a Maior e Indenização por Danos Morais, 

ajuizada por VANDER DIVINO DE OLIVEIRA em face do CREFISA S/A – 

CRÉDITO FINANC. E INVESTIMENTO.

2. A Requerida apresentou contestação às fls. 284/308 alegando, em 

síntese, as preliminares de ofensa ao art. 330, §2º, CPC/2015 e de 

carência da ação por falta de interesse processual. No mérito pugnou pela 

improcedência do pleito.

3. O Autor impugnou a contestação às fls. 330/346.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

DA ALEGADA OFENSA AO ART. 330, §2º, CPC/2015

5. Tal alegação não merece prosperar, haja vista que o Demandante 

demonstrou satisfatoriamente em sua peça inaugural, as obrigações 

contratuais que pretende revisar, bem como apresentou cálculos dos 

valores contratados e daqueles que entende devidos (fls. 06/12).

6. Assim, não se verifica nenhum prejuízo ao bom andamento do feito e, 

nem mesmo, ao exercício da ampla defesa, conforme se verifica da peça 

contestatória. Logo, REJEITO a preliminar arguida.

DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL

 7. Melhor sorte não assiste à preliminar de carência da ação por falta de 

interesse processual, sob a alegação de que o Autor não teria 

comprovado nos autos qualquer cobrança indevida.

8. O Autor juntou aos autos, no momento do ajuizamento da ação, todos 

os documentos que entende necessários para a comprovação do direito 

alegado que, por certo, só restarão indubitavelmente comprovados ou 

não, ao final da ação por ocasião da análise meritória.

9. Desta feita, AFASTO a preliminar de falta de interesse processual.

10. Não havendo outra preliminar a ser analisada, DOU O FEITO POR 

SANEADO.

11. INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

12. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 170694 Nr: 3131-37.2013.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Filomena de Sousa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Nunes de Sousa Filho, Jair Nunes de 

Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:MT 11.844, JODACY GASPAR DANTAS - OAB:10993/MT

 16.Diante de todo exposto, JULGO IMPROCEDENTE os Embargos de 

Declaração (fls. 98/108), por inexistência de omissão, obscuridade ou 

contradição na sentença de fls. 88/90, mantendo-a incólume, por seus 

próprios fundamentos.17.Expeça-se o necessário.18.Intimem-se. 

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 230719 Nr: 9559-30.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCRL, FCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA BERNARDES 

GUIMARÃES PRUDENTE - OAB:8282-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086, Weliton Marcos Rodrigues de Oliveira - 

OAB:14005/MT

 1. Trata-se de ação de execução de alimentos ajuizada por GEOVANA 

CRISTINA ALVES RODRIGUES representada por sua FERNANDA 

CRISTINA ALVES RODRIGUES, em face de MAYCON SANTOS LIMA.

 2. A inicial veio instruída pelos documentos de fls. 07/11.

3. À fl. 23 fora juntada petição de HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO.

4. O Ministério Público manifestou pela homologação judicial do termo (fl. 

28).

5. Desta forma, considerando que as partes são capazes, e devidamente 

resguardado o direito do menor, bem como o parecer ministerial encartado, 

HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO à fl. 23, para que produza seus 

efeitos legais, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, ”b” do CPC/2015 c/c 

art. 924, III do mesmo diploma legal.

6. Ficam dispensadas as partes do pagamento das custas processuais 

remanescentes, com fulcro no artigo 90, § 3º do CPC/15. Ficando cada 

parte responsável por honorários dos seus respectivos advogados.

7. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 202677 Nr: 5310-70.2015.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira, Terezinha Lira Borges, Orfileno 

Borges Lira, Izaurina Pereira Dias, Luiz Pereira Lira, João Pereira Lira, 

Joaquim Pereira Lira, José Pereira Lira, Maria Luiza Pereira Lira, Ana Maria 

Pereira Lira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Rosa Borges Lira, Luiz Humberto 

Lira dos Anjos, Edilson Lira dos Anjos, Dilza Maria Lira dos Anjos, 

Edivilson Lira dos Anjos, Dilson Lira dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, Lucas Vinícius Lira Neves - OAB:362.290-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Alcy Borges Lira - OAB:1096/MT, CLEBER SILVA E 

LIRA - OAB:169002/SP, SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO - OAB:MT 

9.980-B

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido retro e SUSPENDO o processo pelo prazo de 60 

(sessenta) dias.

2. Decorrido o aludido prazo, INTIME-SE a parte requerente para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262591 Nr: 14619-47.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA GRAZIANE 

DELMONDES - OAB:17744

 Vistos.

1.DÊ-SE vista ao Ministério Público e, após, conclusos com urgência.

2.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 257205 Nr: 11001-94.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VITORINO NETO ME, ALINE FRENCH DE 

LIMA VITORINO, José Vitorino Neto, Terezinha de Lima Vitorino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodriges da 

Fonseca Filho - OAB:OAB/MT 5751, ALEXANDRE RODRIGUES DA 

FONSECA FILHO - OAB:5751/O, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Claudia Costa Ferreira Fonseca - OAB:18.582 MT, 

Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro Augusto Santos 

de Souza - OAB:MT 20.350/O, Rafael Jara Bigio - OAB:MT 20194, 

Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT, WILLIAN 

GONÇALVES LINO DE OLIVEIRA - OAB:20511/O

 Vistos.

1.INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender cabível, no 

prazo de 10 (dez) dias.

2.Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 190691 Nr: 10801-92.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Antônio Almeida Dantas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 59.Por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, II, CPC/2015.60.Tendo em vista a 

sucumbência do Autor, CONDENO-O no pagamento das custas e dos 

honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% sobre o valor atualizado 

da causa, com fundamento no art. 85,§2º, CPC/2015.61.No entanto, 

considerando que o Autor é beneficiário da justiça gratuita, SUSPENDO a 

exigibilidade das referidas verbas, que somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta 

decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da requerente (art. 

98,§3º, CPC/2015).62.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com 

as  ba i xas  e  ano tações  nece s s á r i a s . 6 3 . E x p e ç a - s e  o 

necessário.64.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se..

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178325 Nr: 206-34.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdEdSP, SRN, RAP, EFAP, CRP, TMRP, VDM, 

MDMP, RAP, CAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RENATO RIBEIRO - 

OAB:5789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA FARIA - OAB:MT 4198, DÉBORA SIMONE SANTOS ROCHA 

FARIA - OAB:4198, Pablo Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934

 VISTOS.

1. Considerando o exíguo lapso temporal entre a data de publicação da 

decisão e o dia aprazado para a coleta de exame de código genético 

(fls.111/113 e 115), REDESIGNO para o dia 02/07/2018 às 08:00 hrs, para 

a coleta de material genético suficiente para a realização do exame de 

DNA requerido, no LABORATÓRIO EXAME, localizado na Rua Xavante, 

nº870, Barra do Garças –MT, telefone: 3401-8796 e 3401-1233, sob pena 

de aplicação das penalidades contidas no item 27 da decisão de 
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fls.111/113.

2. INTIMEM-SE as partes desta decisão, via DJE, na pessoa de seus 

respectivos patronos.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 151551 Nr: 1732-41.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperforte - Coop. de Economia e Créd. Mútuo dos 

Func. Inst. Financ. Púb. Fed.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Gonzaga Nery

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dennis Machado da Silveira - 

OAB:MT 5.752, MARCO ANTÔNIO GOULART JUNIOR - OAB:24383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876, Sidnei Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

no prazo de 05 ( cinco) dias, informar nos autos, seus dados Bancarios 

para expedição de alvará eletronico já deferido nos autos, como numero 

de CNPJ, nº conta corrente, nº e nome do Banco, agencia bancaria.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 268233 Nr: 18204-10.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderlei Farias Santos, Emerson Ferreira 

Coelho Souza, Jonir de Oliveira Souza, Danilson Santos Morais, S. O. S. 

BARRA INFORMATICA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAMIANE SHADAY GUNTHER 

DE CAMPOS - OAB:19.628, Joaquim Rocha Dourado - OAB:MT 

15.076-A

 9. Expedição de ofício aos Bancos: Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Caixa 

Econômico Federal, Banco Central e Cooperativas de Crédito (SICOOB E 

SICREDI, para noticiar a decretação da tutela de urgência de 

indisponibilidade de bens em nomes dos requerido, bem como solicitar que 

informem, no prazo de 05 (cinco) dias se os requeridos possuem contas, 

bem como o valor dos saldos existentes nas contas correntes, poupança 

e aplicações, em nome de WANDERLEY FARIAS SANTOS (CPF. 

209.592.736-20), EMERSON FERREIRA COELHO DE SOUZA (CPF. 

827.648.831-53), JONIR DE OLIVEIRA SOUZA (CPF. 007.657.081-91) e 

S.O.S. BARRA INFORMATICA LTDA ME (CNPJ. 00.300.892.001-46) (ate o 

importe de 5.755.324,11 (cinco milhões, setecentos e cinquenta e cinco 

reais mil, trezentos e vinte e quatro reais e onze centavos).10. A 

expedição de ofício à JUCEMAT ordenando a abstenção de quaisquer atos 

que impliquem na transferência de participação e/ou cotas em empresas 

comerciais de que sejam os demandados integrantes como cotistas ou 

acionistas, quais sejam: WANDERLEY FARIAS SANTOS (CPF. 

209.592.736-20), EMERSON FERREIRA COELHO DE SOUZA (CPF. 

827.648.831-53), JONIR DE OLIVEIRA SOUZA (CPF. 007.657.081-91) e 

S . O . S .  B A R R A  I N F O R M A T I C A  L T D A  M E  ( C N P J . 

00.300.892.001-46).11.Notifiquem-se os requeridos para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentarem resposta escrita à inicial, podendo instruí-lo 

com documentos, nos termos do artigo 17, §7º, da Lei 8.429/92.12.Após a 

apresentação da resposta dos réus, abre-se vista ao autor para 

manifestação. 13.Às providências. 14.Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 236284 Nr: 13638-52.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Nogueira Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INDEFIRO o pedido de citação por edital colacionado às fls. 109, com 

fundamento no art.256, §3º, do CPC/2015 e, por conseguinte DETERMINO 

que seja procedida a consulta junto aos sistemas BACENJUD e INFOJUD, 

no intuito de obter o endereço atualizado do Executado.

2. Isto posto, INTIME-SE a parte exequente para manifestar acerca do que 

entender de direito, no prazo de 10 (Dez) dias.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 255141 Nr: 9699-30.2017.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cosme B. da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zan Soluções Empresariais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudino Bortolanza - OAB:MT 

21.716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Frente ao contido na petição retro, DETERMINO seja procedida a 

consulta junto aos sistemas BACENJUD e INFOJUD, no intuito de obter o 

endereço atualizado dos Executados.

 2. Após, INTIME-SE a parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar pugnando o que entende de direito.

3. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 258282 Nr: 14301-64.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARRIER REFRIGERAÇÃO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. COSTA PEREIRA DE SOUZA - ARAXINGU 

TRANSPORTES E LOGISTICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO LOUZADA CARPENA - 

OAB:46582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9.Assim, DEFIRO o pedido de aditamento da inicial, vez que sequer fora 

procedida a citação do requerido e, por conseguinte, DETERNIMO a 

inclusão no polo passivo da ação o titular da empresa Sr. ROSIMAR 

COSTA PEREIRA DE SOUZA (CPF: 068.551.361-09).10.No que diz respeito 

ao pedido de consulta pelos sistemas dispostos ao judiciário DEFIRO o 

pedido de fls. 38 e DETERMINO seja procedida a consulta junto aos 

sistemas BACENJUD e INFOJUD, no intuito de obter o endereço atualizado 

dos Executados.11.Após, INTIME-SE a parte Exequente para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar pugnando o que entende de direito.12.Às 

providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 16625 Nr: 278-46.1999.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMSPdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - PPE - OAB:01

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 Vistos.

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

DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema BACENJUD dos ativos 

encontrados em nome do executado.

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

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

de acordo com o cálculo apresentado.

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

providências:

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

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027920/6/2018 Página 57 de 739



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

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

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

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

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 60633 Nr: 3790-90.2006.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fortunato Evangelista e Silva, Fortunato 

Evangelista da Silva - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULINDINEI ARAUJO BARBOSA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema BACENJUD dos ativos 

encontrados em nome do executado.

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

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

de acordo com o cálculo apresentado.

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

providências:

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

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

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

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

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

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

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 220707 Nr: 3217-03.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manuela Eni Silveira Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Advaldo Gomes Portilha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema BACENJUD dos ativos 

encontrados em nome do executado.

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

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

de acordo com o cálculo apresentado.

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

providências:

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

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

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

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

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

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

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 246412 Nr: 3805-73.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaides Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema BACENJUD dos ativos 

encontrados em nome do executado.

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

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

de acordo com o cálculo apresentado.

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

providências:

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

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

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

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

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

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

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 229271 Nr: 8603-14.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco BMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Maria Mendonça Theodoro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benito Cid Conde Neto - 

OAB:DF/40147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 61 e DETERMINO seja procedida a consulta 

junto aos sistemas BACENJUD e INFOJUD, no intuito de obter o endereço 

atualizado da requerida.

 2. Após, INTIME-SE a parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar pugnando o que entende de direito.

3. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 206388 Nr: 7382-30.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalto de Freitas Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Hasse - 

OAB:8689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 Vistos.

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

DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema BACENJUD dos ativos 

encontrados em nome do executado.

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

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

de acordo com o cálculo apresentado.

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

providências:

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

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

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

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

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

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

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

 4.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 246815 Nr: 4096-73.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimar Morzelle, Laura Cristina Caldeira 

Morzelle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RODRIGUES DA 

FONSECA FILHO - OAB:5751/O, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Claudia Costa Ferreira Fonseca - OAB:18.582 MT, 

Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro Augusto Santos 

de Souza - OAB:MT 20.350/O, Rafael Jara Bigio - OAB:MT 20194, 

Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema BACENJUD dos ativos 

encontrados em nome das partes executadas.

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

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

de acordo com o cálculo apresentado às fls.121.

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

providências:

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

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

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

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

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

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

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 182542 Nr: 4548-88.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Dall Agnol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:GO/22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INDEFIRO o pedido de citação por edital uma vez que não se esgotaram 

todos os meios cabíveis para localização da parte requerida, conforme 

prevê o art. 257 do Código de Processo Civil.

2. Outrossim, DETERMINO seja procedida a consulta junto ao sistema 

BACENJUD e INFOJUD, no intuito de obter o endereço atualizado da parte 

mencionada.

 3. Após, INTIME-SE a parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar pugnando o que entende de direito.

4. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 166616 Nr: 9139-64.2012.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S.A - Banco Multíplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcione Alves Bettini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INDEFIRO o pedido de suspensão uma vez que não se esgotaram todos 

os meios cabíveis para localização da parte requerida.

2. Outrossim, DETERMINO seja procedida a consulta junto ao sistema 

BACENJUD, no intuito de obter o endereço atualizado da parte Executada.

3. Após, INTIME-SE a parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar de forma específica acerca do endereço que entende correto 

para fins de citação ou, na impossibilidade de fazê-lo, requer os atos 

necessários ao deslinde do feito.

4. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 228165 Nr: 7842-80.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Mendes Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Lousado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Mendes Moreira - 

OAB:MT 3.840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Ao considerar que a parte requerida sequer fora citada ante a 

impossibilidade de sua localização, DETERMINO seja procedida a consulta 

junto ao sistema BACENJUD, no intuito de obter o endereço atualizado da 

Sra. Maria Aparecida Louzado.

 2. Após, INTIME-SE a parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar de forma específica acerca do endereço que entende correto 

para fins de citação ou, na impossibilidade de fazê-lo, requer os atos 

necessários ao deslinde do feito.

3. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267809 Nr: 17875-95.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NL Sentinello Materiais de Construção Ltda, Nilton César 

Sentinello, Micheli de Melo Sentinello, Luis Carlos de Castilho Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kassyo Rezende Barcelos - 

OAB:MT 15.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9.Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo aos embargos à 

execução.10.CITE-SE a parte embargada para, querendo, apresentar 

impugnação no prazo de 15 dias (art. 920, I, CPC/2015).11.Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178427 Nr: 351-90.2014.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Fuganti, Espolio de Nery Fuganti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Fuganti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Santos Réche - 

OAB:MT-12831-B, MAURICIO COLLE DE FIGUEIREDO - OAB:42506, 

Mirian Ribeiro Rodrigues de Mello - OAB:8798-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de Cautelar Inominada movida por José Carlos Fuganti e Nery 

Fuganti em face de João Carlos Funganty, todos qualificados nos autos.

2. O feito foi sentenciado, sem resolução do mérito, às fls. 169/170.

3. Irresignada a parte autora interpôs Recurso de Apelação.

4. O Egrégio Tribunal de Mato Grosso negou seguimento ao recurso, 

mantendo a sentença em seus ulteriores termos.

5. Os autos foram devolvidos neste juízo.

 6. Às fls. 225/240, manifesta a Sociedade Innovare que foi nomeada 

como inventariante dativa nos autos do inventário sob n° 

0301576-05.2017.8.24.0037 para representar o espólio de Nery Fuganti.

7. Requer a representante do espólio a habilitação nestes autos para, tão 

somente, tomar conhecimento do resultado final da presente demanda.

 8. É O RELATÓRIO. DECIDO.

9. Diante do Exposto, verifico que o requerimento retro não merece 

prosperar, uma vez que o feito foi extinto, sem resolução do mérito, por 

ocasião da prolação da sentença de fls. 169/170, mantida pelo Acórdão 

de fls. 217/219.

10. Assim, INDEFIRO o pedido de habilitação, uma vez que sequer há 

nestes autos direitos percebíveis de titularidade da parte representada 

pelo espólio de Nery Fuganti.

11. Outrossim, DETERMINO que seja certificado o Trânsito em Julgado do 

Acórdão de fls. 217/219.

12. Após, recolhidas as custas processuais e honorários de advogado 
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fixados em sentença (fls.169/170v), ARQUIVEM-SE os autos com as 

anotações de praxe.

13. Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264288 Nr: 15696-91.2017.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Bosco Pena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fausta Gomes do Espirito Santo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GNOTA MARIA OLIVEIRA 

ALVES - OAB:18120

 VISTOS.

1. Não havendo preliminares arguidas e nem vícios processuais a serem 

sanados de ofício, DOU O FEITO POR SANEADO.

2. INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 222807 Nr: 4551-72.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celiosan Lopes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE CRISTINE CAMPOS 

SILVA - OAB:16.594

 SENTENÇA

1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida pelo BANCO DO 

BRASIL FINANCIAMENTOS S/A em desfavor de CELIOSAN LOPES DE 

SOUZA, todos qualificados nos autos.

2. As partes transacionaram a definição da lide, como se vê em fls. 

73-V/75.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

3. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas.

4. Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades 

de fls. 73-V/75, para que produza os jurídicos e legais efeitos, em 

consequência julgo extinto o feito com julgamento do mérito, respaldado no 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015.

5. Custas processuais pelo requerido. Honorários de advogado na forma 

entabulada no acordo.

6. Ainda, DETERMINO o cancelamento da restrição judicial averbada no 

veículo objeto da demanda, descrito às fls. 04.

7. Restando silente, e observado o trânsito em julgado desta decisão, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276829 Nr: 5299-36.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alaytchuver Gomes e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alecio Gilbertoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon Cesar da Fonseca - 

OAB:OAB/MT 19346, Walter George Ramalho de Lima - 

OAB:18.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência. 10.CITE-SE o requerido, no endereço 

declinado na inicial, e INTIME-SE-O para audiência de conciliação / 

mediação que DESIGNO para o dia 27 DE AGOSTO DE 2018, ÀS 08h30min 

(HORÁRIO DE MATO GROSSO).11.Nessa audiência as partes deverão se 

fazer acompanhar de seus advogados, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do § § 8º 

e 9º, ambos do art. 334, do CPC/2015.12.Não havendo a composição ou 

não comparecendo qualquer das partes, a partir da data da audiência terá 

início automático o prazo de 15 (quinze) dias para contestação, nos 

termos do art. 335, I, do CPC/2015. 13.DEFIRO a gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 4º, §1º da Lei 1.060/50.14.Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 279581 Nr: 6972-64.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci Moreira da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Costa da Silva - 

OAB:OABMT 24336

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a parte autora pleiteia a concessão da gratuidade da 

justiça, verifico a necessidade da efetiva comprovação da insuficiência 

financeira alegada.

2. Deste modo, INTIME-SE a parte autora, pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

para emendar a petição inicial, conforme preceitua o art. 321 do CPC/2015, 

devendo aportar ao feito cópia de suas três últimas declarações de 

imposto de renda ou outro documento atualizado que efetivamente seja 

hábil e útil a comprovação da necessidade do benefício da Assistência 

Judiciária Gratuita, ou recolha as custas e taxas judiciais no mesmo prazo, 

sob pena de indeferimento do pedido.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 279672 Nr: 7028-97.2018.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Euripedes Ferreira Lopes Vaz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Sinair Vaz reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ene Carolina Ferreira Souza - 

OAB:22.477-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Cuida-se de inventário da falecida SINAIR VAZ REIS.

2. NOMEIO como inventariante a Sra. MARIA EURIPEDES FERREIRA LOPES 

VAZ, que deverá ser intimada para prestar compromisso em 5 (cinco) dias 

e as primeiras declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes, 

observando-se os incisos do art.620,CPC/2015 (art.617, parágrafo único, 

CPC/2015).

3. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

4.Feitas as primeiras declarações, com cópia, CITEM-SE o cônjuge, o 

companheiro, os herdeiros e os legatários e INTIMEM-SE as Fazendas 

Públicas, o Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente, e o 

testamenteiro, se houver testamento. O cônjuge ou o companheiro, os 

herdeiros e os legatários serão citados pelo correio, observando-se o 

disposto no art. 247, CPC/2015, devendo, ainda, ser publicado edital, nos 

termos do inciso III do art. 259, CPC/2015 (art.626,§1º, CPC/2015).

5.Concluídas as citações, ABRA-SE vista às partes, em cartório e pelo 

prazo comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem sobre as 

primeiras declarações (art.627, CPC/2015).

6.Após, venham-me conclusos para resolver eventual impugnação, 

art.627,§1º, CPC/2015, e, se for o caso, determinar a avaliação dos bens.

7.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 253484 Nr: 8682-56.2017.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EOS, COdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de Ação Negatória De Paternidade c/c Anulação De Registro 

Civil proposta VALDEIR DA SILVA SANTOS em face de ESHER OLIVEIRA 

SANTOS, representado por CLARICE OLIVEIRA DA SILVA.

2. Às fls. 29 consta o termo da sessão de Mediação, em que as partes 

compareceram acompanhadas de advogados sem, no entanto, resultar em 

acordo. A parte requerida não apresentou contestação, conforme certidão 

de fls. 36.

3. O Douto Membro do Ministério Público manifestou-se às fls. 38 

requerendo a decretação de revelia da requerida, designação de 

audiência de instrução e julgamento, bem como a realização de estudo 

psicossocial.

4. Após, vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Tendo em vista que a requerida foi devidamente citada (fls. 26), 

compareceu à audiência de conciliação e manteve-se inerte (fl. 36), 

DECRETO a sua REVELIA sem, no entanto, a incidência de seus efeitos, 

com base no art. 345, II, do CPC/2015.

6. Ademais, DETERMINO a realização de estudo psicossocial, com visita in 

loco na residência das partes, devendo o laudo ser remetido a este juízo, 

no prazo de 20 (vinte) dias.

7. Saliento que do laudo deverá constar descrição pormenorizada da 

relação afetiva entre o requerente e a requerida, bem como as que forem 

pertinentes à definição do melhor interesse da menor.

8. Com a juntada do parecer técnico, INTIME-SE a parte requerente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as provas que 

pretendem produzir.

9. Após, ABRA-SE vistas ao Ministério Público pelo prazo legal.

 10. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 182882 Nr: 4586-03.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Alves de Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Luis Cecílio, Cláudia Helena Pires Cecílio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 Vistos.

1. INTIMEM-SE os requeridos, via advogado constituído, para regularizar a 

representação processual, pois se verifica que o patrono subscritor da 

petição de fls. 76/78, não possui procuração ou substabelecimento os 

autos para tal intento. FIXO prazo de 15 (quinze) dias.

 2. Após, voltem-me conclusos para deliberação. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 175897 Nr: 9746-43.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kleide Alves Patrocínio, Maria da Glória dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Decond Dedetizadora, Conservadora e 

Desentupidora Araguaia, Banco do Brasil S/A, Ativos S/A Securitizadora 

de Créditos Financeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Apoena Camerino de 

Azevedo - OAB:MT 13314-B, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - 

OAB:56918, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:MT 19.081-A, 

Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:MT 16.691-A, Paulo Emílio 

Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14.258-A

 .37.CONDENO os requerentes por litigância de má-fé, em favor dos 

requeridos Dedetizadora Conservadora e Desentupidora Araguaia Ltda e 

Rafael Teodoro Alves Betinni & Cia Ltda ME, no importe 1% (um por cento) 

sobre o valor da causa, com fundamento no art. 81, do 

CPC.38.Considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, 

SUSPENDO a exigibilidade das referidas verbas, que somente poderão ser 

executadas se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da requerente (art. 

98,§3º, CPC).39.Ainda, a fim de evitar qualquer alegação de nulidade, 

DETERMINO que INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se acerca dos documentos novos aportados em fls. 

247/262, conforme disposto no art. 437, §1º, do Código de Processo Civil, 

sob pena de preclusão.40.Proceda Srª. Gestora com a CONSULTA DOS 

DADOS dos requerentes (CPF nº 893.145.061-34 e CPF nº 

019.006.451-06), via Sistema SERAJUD, pelo período de 10/10/2013 até a 

data desta decisão, a fim de aferir a manutenção da dívida junto aos 

órgãos de restrição ao crédito efetuada pelos requeridos, no que diz 

respeito aos contratos bancários nº 057.104.758 e nº 014.301.243, 

refutados nesta demanda.41.Proceda-se com as anotações necessárias 

junto ao sistema Apolo, e com a retificação da capa dos autos, no que diz 

respeito ao prosseguimento do feito somente em face do Banco do Brasil 

e da Ativos S.A.42.Por fim, voltem-me conclusos para fins do art.357, do 

CPC.43.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 15620 Nr: 219-58.1999.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. M. Simões Paz de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO CRA - MT - 

OAB:6.657

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 9.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, REJEITO a 

exceção de pré-excutividade de fls.100/110vº de modo a indeferir o pleito 

de reconhecimento da prescrição intercorrente.10.Por outro lado, 

considerando a ordem de preferência elencada nos artigos 835, 

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

Sistema Bacen Jud dos ativos encontrados em nome do (a) executado 

(a)11.PROCEDA-SE ao bloqueio de valores na conta corrente e aplicações 

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

execução, de acordo com o cálculo apresentado.12.Juntada a resposta 

do Banco Central, DETERMINO as seguintes providências:- cumprida 

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

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

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

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

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

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.13.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.14.Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274959 Nr: 4058-27.2018.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Guarim da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eduardo dos Santos Penteado, 

Silvia Ramos Nascimento, Rogério Arantes Penteado, Caroline Ramos 

Penteado, Thales Magno Ramos Penteado, Marina Castro Arantes, Michael 

Dias Machado Penteado, Ernesto Francis Arantes Penteado, Rejane 

Arantes Penteado, Christiane Arantes Penteado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Roberta Rockenbach 

Padilha - OAB:MT 18.109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Ana Paula Monção Oliveira - OAB:MT 9.030, 
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DÉBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - OAB:MT 4198, Domingos 

Savio de Souza - OAB:MT 18.722, HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:OAB/MT 22475/O, Indyara Winter Cavalcante - OAB:MT 16.713, 

João Jackson Vieira Gomes - OAB:20.239, Leonardo André da 

Mata - OAB:MT 9.126, Mauricio Antonio da Silva Filho - OAB:16287/O 

- MT, Mauricio Silveira Júnior - OAB:22272/O

 1. Analisando os autos, constato que o subscritor da impugnação 

acostada às fls.17/21 não possui capacidade postulatória para 

representar o requerido, nos termos do artigo 104, do Código de Processo 

Civil.

 2. Assim, a fim sanear a irregularidade da representação, nos termos do 

artigo 76, do Código de Processo Civil, intime-se o requerido para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, regularizar sua representação, sob pena de 

revelia, nos termos do artigo 344, do Código de Processo Civil.

 3. Após, voltem-me conclusos para apreciação.

4. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 279196 Nr: 6725-83.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guiomar Ruwer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. CITE-SE o Executado para pagar, no prazo de 03 (três) dias (art. 829, 

CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, 

caso o Exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, §2º, do 

CPC/2015.

2. Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação dos executados, na forma do art. 841, §

§1º e 2º, CPC/2015.

 3. O Executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC/2015), 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, CPC/2015), contados na forma do 

art.231, CPC/2015. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, 

CPC/2015).

4. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês (art. 916, CPC).

5. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, os quais deverão ser arcados pelo executado. No caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (art. 827, §1º, CPC/2015).

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 255749 Nr: 10071-76.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cezário da Mata Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736

 VISTOS

1. Tendo em vista as informações de fls. 87, NOMEIO em substituição ao 

perito designado às fls. 81, o Dr. Kwong Chun Cheung, médico ortopedista 

e traumatologista, podendo ser encontrado na Rua Pires de Campos, 725, 

Centro Barra do Garças – MT, por meio do telefone (66) 3401-9039. 

Mantenho o valor dos honorários fixados em fls. 81.

2. INTIME-SE o perito nomeado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe se aceita a nomeação.

 3. Em caso de resposta negativa, voltem-me conclusos para ulterior 

deliberação.

4. No caso de aceitação da nomeação, deverá o perito informar o juízo da 

data para realização da perícia, com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias.

 5. INTIME-SE pessoalmente o perito com cópia dos quesitos formulados 

pelas partes para realizar a perícia e apresentar laudo em 30 (trinta) dias, 

contados da juntada da intimação.

 6. Agendada a perícia, INTIMEM-SE as partes e os assistentes técnicos 

eventualmente indicados, com URGÊNCIA.

7. Apresentado o laudo pericial, sem necessidade de conclusão dos 

autos, DÊ-SE VISTA às partes para que se manifestem e requeiram o que 

entenderem cabível, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

concordância tácita.

8. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 202171 Nr: 5037-91.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadir José Padilha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Cardoso Farias, Eva Gonçalves 

Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Roberta Rockenbach 

Padilha - OAB:MT 18.109, Pollyana Soares Matos - OAB:MT 18.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onildo Beltrão Lopes - 

OAB:MT 2.770

 VISTOS.

1. Tendo em vista que a preliminar arguida se confunde com o mérito, DOU 

O FEITO POR SANEADO.

2. INDEFIRO o pedido de prova testemunhal e pericial, uma vez que o feito 

não carece de instrução probatória, sendo matéria de direito e de fato, já 

existindo provas suficientes nos autos, estando o processo pronto para 

ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, I, do CPC.

3. Diante disso, INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção 

ao princípio da lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, 

voltem-me conclusos para sentença.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 97699 Nr: 2688-91.2010.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juares Batista Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14.258-A

 VISTOS.

1. Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento movida pelas partes 

acima mencionadas, todas qualificadas nos autos.

 2. O feito foi sentenciado às fls. 112/115. Em sede de Recurso de 

Apelação, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso ratificou a 

sentença, conforme Acórdão de fls. 149/155.

3. Às fls. 192/193, manifestou o autor que consignou às fls. 95/96 um 

depósito no valor de R$29.122,41 em favor do requerido. Contudo, tem a 

receber, a título de honorários sucumbenciais fixados em sentença, o 

valor de R$3.507,91 atualizados até a data de 18.05.2018. Requer a 

redução do crédito do requerido com o desconto da condenação 

sucumbencial.

 4. Antes de analisar o pleito, entendo necessária a intimação da parte 

contrária para que se manifeste acerca dos cálculos apresentados à título 

de condenação, conforme demonstrativo de fls. 194.

5. Assim, INTIME-SE a parte executada Banco do Brasil, por meio de seu 

patrono, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca do pedido 

retro no que se refere ao abatimento da condenação do crédito ainda 

consignado nestes autos, sob pena de não o fazendo incorrer em 
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aceitação tácita.

6. Decorrido o prazo assinalado com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos para decisão.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 206384 Nr: 7378-90.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazonia s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Motogarças Comércio de Veículos & Peças 

Ltda, Larissa Limongi de Freitas Elerate, Adalto de Freitas Filho, Adalto 

Limongi de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Hasse - 

OAB:8689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Apoena Camerino de 

Azevedo - OAB:MT 13314-B, Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 

21.035, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 9.Posto isso, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

JULGO IMPROCEDENTE a exceção de pré-executividade e, por corolário, 

DETERMINO o prosseguimento da execução.10.INTIME-SE o Exequente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, proceder o andamento do feito, 

requerendo o que entender de direito.11.Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 279755 Nr: 7075-71.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manuel Henrique de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Unibanco Veículos Administradora de 

Cons´rocios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maxsuel Valadão Andrade - 

OAB:OAB/MT-17296/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a parte autora pleiteia a concessão da gratuidade da 

justiça, verifico a necessidade da efetiva comprovação da insuficiência 

financeira alegada.

2. Deste modo, INTIME-SE a parte autora, pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

para emendar a petição inicial, conforme preceitua o art. 321 do CPC/2015, 

devendo aportar ao feito cópia de suas três últimas declarações de 

imposto de renda ou outro documento atualizado que efetivamente seja 

hábil e útil a comprovação da necessidade do benefício da Assistência 

Judiciária Gratuita, ou recolha as custas e taxas judiciais no mesmo prazo, 

sob pena de indeferimento do pedido.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 275073 Nr: 4126-74.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PEREIRA MARANHÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

1. Considerando o que dispõe a Portaria N. 629/2018-PRES do TJMT, 

CITE-SE o requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O para 

a audiência de conciliação/mediação que REDESIGNO PARA O DIA 27 DE 

AGOSTO DE 2018, às 09hrs00min (HORARIO DE MATO GROSSO). 

INTIME-SE a autora por meio do seu advogado.

 2. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 175271 Nr: 8916-77.2013.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Bonfim da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nipponflex Indústria de Colchões

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patricia Saugo dos Santos - 

OAB:29.816/PR

 VISTOS.

1. Considerando o teor da certidão de fls.106, DETERMINO a INTIMAÇÃO 

da parte autora PESSOALMENTE, POR MEIO DE CARTA DE INTIMAÇÃO 

VIA CORREIOS - AR/MP para, no prazo de 10 (dez) dias, dar 

prosseguimento ao feito, manifestando-se acerca dos documentos 

juntados em fls.79/80, sob pena de extinção, consoante dispõe o art.485, 

III, do CPC.

2. Ainda, no mesmo prazo, deverá a parte requerente impugnar a defesa 

apresentada em fls.97/111, pelo prazo de 15 (quinze) dias, consoante 

disposto no art. 351, do CPC.

3. Decorrido o prazo assinalado, voltem-me os autos conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173000 Nr: 6151-36.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marta Cristina Gomes David

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de General Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILZETE GOMES MORAIS DE 

ABREU - OAB:15984

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

General Carneiro - OAB:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de prova testemunhal formulado em fls.120/121, vez 

que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria de direito e 

de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o processo 

pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, I, do CPC.

2. Desta feita, INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão para, 

querendo, manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, em atenção ao 

princípio da lealdade processual, sob pena de preclusão.

 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 213912 Nr: 11823-54.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lurdes Queiros de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Maria David Barros - 

OAB:MT 20.213, Daiani Dela Justina - OAB:20223/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736

 Vistos.

1. Às fls. 99/100 o feito foi saneado e foi deferida a produção de prova 

pericial, nomeando-se médico para proceder com a perícia.

2. Entretanto, às fls. 107, o Sr. Perito nomeado informou sua 

impossibilidade de realizar a perícia ante a falta de disponibilidade na 

agenda, o que torna incapaz de proceder os atos necessários em tempo 

hábil.

3. Assim, verifico que há necessidade de nomeação de outro especialista 

para proceder com a perícia.

4. Isto posto, DESTITUO o Dr. JOSÉ LUIZ LAURO do encargo de perito 

judicial, e NOMEIO em substituição o Dr. Kwong Chun Cheung, médico 

ortopedista e traumatologista, podendo ser encontrado na Rua Pires de 

Campos, 725, Centro Barra do Garças – MT, por meio do telefone (66) 

3401-9039.

5. INTIME-SE o perito para, no prazo de 15 (quinze) dias, RESPONDER se 

aceita o encargo, e em caso de resposta positiva, apresentar a proposta 

de honorários, conforme o disposto no artigo 465, §2º, do CPC/2015.

 6. Aceitando o encargo e apresentada à proposta de honorários, 
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intime-se o Requerido para manifestar sobre a proposta dos honorários no 

prazo de 05 (cinco) dias (artigo 465, §3º, do CPC/2015), sob pena de 

preclusão.

 7. Consigno ainda que o perito judicial deve designar dia e horário para 

início dos trabalhos, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias para 

possibilitar a intimação das partes.

 8. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 189365 Nr: 9788-58.2014.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claro S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11.Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na 

inicial e por consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, nos termos dos arts. 

485, I, do CPC/2015. 12.Sem custas eis que o Embargado é isento, nos 

termos do art. 3º da Lei Estadual nº 7.603/01.13.CONDENO o Embargado 

ao pagamento dos honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por 

cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §3º, 

inciso I, do CPC/2015.14.Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os 

autos, procedendo-se às baixas e anotações necessárias.15.Consigno 

que os autos não sejam remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 496, § 3o, inciso III, do 

CPC/2015.16.TRANSLADE-SE cópia desta decisão aos autos de Execução 

Fiscal em apenso sob o nº 94866.17.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179170 Nr: 1201-47.2014.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Belmiro Aguiar Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ocupandes do Lote 14, da Quagra 139, 

Vanilma Guimarães Ferreira, VANDERLEI CHRISTEL DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Napólis Costa - 

OAB:MT 15.569, Renato de Almeida Orro Ribeiro - OAB:MT 11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanusa Ferreira de Sena 

Brandão - OAB:MT 17.339

 VISTOS.

1. Considerando a desnecessidade de produção de outras provas, 

INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão para, querendo, 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, sob pena de preclusão.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 243315 Nr: 1605-93.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ralph Reis de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Polo Construtora e Empreendimentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Paulo Gonsalves de 

Rezende - OAB:Oab/MT 6272

 5.INTIME-SE o perito nomeado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe se aceita a nomeação, bem como apresente sua proposta de 

honorários (Art. 465, §2º, CPC).6.Em caso de resposta negativa, 

voltem-me conclusos para ulterior deliberação.7.No caso de aceitação da 

nomeação e apresentação dos honorários, INTIMEM-SE as partes, a fim de 

que no prazo de 05 (cinco) dias depositem os valores relativos aos 

honorários.8.Efetuado o depósito dos valores relativos aos honorários 

periciais, INTIME-SE pessoalmente o expert nomeado, com cópia dos 

quesitos formulados, para realizar a perícia e apresentar laudo em 30 

(trinta) dias, contados da juntada da intimação, informando ao juízo a data 

agendada para o ato o mais breve possível.9.Agendada a perícia, 

INTIMEM-SE as partes e os assistentes técnicos eventualmente indicados, 

com URGÊNCIA.10.Apresentado o laudo pericial, sem necessidade de 

conclusão dos autos, DÊ-SE VISTA às partes para que se manifestem e 

requeiram o que entenderem cabível, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de concordância tácita.11.Postergo a análise do pedido de prova 

testemunhal e depoimento pessoal das partes para momento ulterior a 

produção de prova pericial.12.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 199553 Nr: 3415-74.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Realino Nunes da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Rodrigues Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030

 VISTOS.

1. Ante a ausência de irregularidade processual, declaro o feito 

SANEADO.

2. Verifico que as partes litigantes requerem a produção de prova 

testemunhal e pelo depoimento pessoal das partes. (fls.37, 64, 122/123)

3. Diante disso, considerando que este magistrado responde 

cumulativamente pela 1ª (como juiz titular) e 2ª (em substituição) Varas 

Cíveis desta Comarca e havendo outros feitos que reclamam urgência na 

Vara em que sou titular, uma vez que trata de matéria afeta à infância e 

juventude, AGUARDEM-SE os autos em Cartório até compatibilidade da 

pauta de audiência ou até a designação de um Magistrado para a 2ª Vara 

Cível, para ulterior designação de audiência de instrução.

4. DEFIRO o pedido de fls.72 e, por conseguinte, determino que seja 

procedida as anotações do referido patrono junto ao Sistema Apólo, para 

fins de publicações e intimações.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 221360 Nr: 3658-81.2016.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delmiro Ferreira Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junior Moreira de Souza, Imobiliária Nelmar 

Ltda, Dorivaldo Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE CRISTINE CAMPOS 

SILVA - OAB:16.594, NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:MT 

19.832/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A, Dorivaldo Cardoso - OAB:2091

 VISTOS.

1. Ante a ausência de irregularidade processual, declaro o feito 

SANEADO.

2. INDEFIRO o pedido de produção de prova pericial, nos termos do 

art.464, §1º, I, do CPC, uma vez que a prova do fato objeto da ação não 

depende de conhecimentos técnicos para a sua apuração.

3. Por outro lado, no que concerne a produção de prova testemunhal, 

entendo que a mesma se demonstra necessária para o deslinde do feito, 

razão pela qual, DEFIRO os pedidos efetuado por ambas as partes em 

fls.130/133.

4. Ainda, considerando que este magistrado responde cumulativamente 

pela 1ª (como juiz titular) e 2ª (em substituição) Varas Cíveis desta 

Comarca e havendo outros feitos que reclamam urgência na Vara em que 

sou titular, uma vez que trata de matéria afeta à infância e juventude, 

AGUARDEM-SE os autos em Cartório até compatibilidade da pauta de 

audiência ou até a designação de um Magistrado para a 2ª Vara Cível, 

para ulterior designação de audiência de instrução.

5. DEFIRO o pedido de fls.72 e, por conseguinte, DETERMINO que seja 

procedida as anotações do referido patrono junto ao Sistema Apólo, para 

fins de publicações e intimações.
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6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 215442 Nr: 115-70.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maura Lucia Andrade Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jalles França, Simone Alves da Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Claudia Costa Ferreira Fonseca - OAB:18.582 MT, 

Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT

 .7.Em caso de resposta negativa, voltem-me conclusos para ulterior 

deliberação.8.No caso de aceitação da nomeação, deverá o perito 

informar o juízo da data para realização da perícia, com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias.9.INTIME-SE pessoalmente o perito com cópia 

dos quesitos formulados pelas partes para realizar a perícia e apresentar 

laudo em 30 (trinta) dias, contados da juntada da intimação. Conste no 

mandado as advertências dos arts. 4º e 5º do Provimento nº 68/08 

CGJ-MT.10.Agendada a perícia, INTIMEM-SE as partes e os assistentes 

técnicos eventualmente indicados, com URGÊNCIA.11.Apresentado o 

laudo pericial, sem necessidade de conclusão dos autos, DÊ-SE VISTA às 

partes para que se manifestem e requeiram o que entenderem cabível, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de concordância tácita. 12.O pedido 

de produção de prova testemunhal será apreciado após a juntada do 

laudo pericial.13.DEFIRO o pedido de fls.73 e, por conseguinte, 

DETERMINO que seja procedida as anotações do referido patrono junto ao 

Sistema Apólo, para fins de publicações e intimações.14.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275958 Nr: 4705-22.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Degmar Pereira Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Em análise aos autos, verifico que a parte autora apresentou emenda à 

inicial de fls. 63/66, com a juntada de extratos do INSS, RECEBO A 

EMENDA.

2. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

3. Assim, CITE-SE a Requerida, no endereço declinado na inicial, e 

INTIME-SE-A para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA 

O DIA 27 de agosto de 2018, às 09h15min (HORARIO DE MATO GROSSO), 

nos termos do art. 695, do CPC/2015.

 4. Com o comparecimento das partes e não havendo composição, a partir 

da data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 5. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 213794 Nr: 11754-22.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jhonatan Queiroz Marques da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 Vistos.

1. Ante a ausência de irregularidade processual, declaro o feito 

SANEADO.

2. INDEFIRO o pedido de prova testemunhal formulado em fls.61/63, vez 

que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria de direito e 

de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o processo 

pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, I, do CPC.

3. Desta feita, INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão para, 

querendo, manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, em atenção ao 

princípio da lealdade processual, sob pena de preclusão.

 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 213076 Nr: 11288-28.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santila David Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

 1. A parte autora informou às fls. 103 novas informações acerca do 

endereço do requerido.

 2. Assim, CITE-SE o requerido no endereço de fls. 103, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que REDESIGNO PARA O DIA 22 

DE AGOSTO DE 2018, às 16hr30min (HORARIO DE MATO GROSSO). 

INTIME-SE o autor por meio de seu advogado.

3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, do art. 334, do CPC/2015.

 4. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das 

partes, a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 

(quinze) dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 5. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 226516 Nr: 6773-13.2016.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Angela Lemes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antonio Gregório dos Santos, 

TERCEIROS INCERTOS E NÃO SABIDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

1. Analisando os autos, constato que a inventariante informou na inicial 

(fls. 06) que o de cujus deixou como herdeiros apenas seus irmãos, 

sendo estes a Requente e o Sr. LAURINDO GREGÓRIO DOS SANTOS. No 

entanto, o herdeiro mencionado não foi citado nem se manifestou nos 

autos.

 2. Assim, INTIME-SE a inventariante para, no prazo de 10 (dez) dias, 

proceda à citação do Sr. LAURINDO GREGÓRIO DOS SANTOS, a fim de 

que este se manifeste e se for caso, apresente contestação.

 3. Após, volte-me conclusos.

4. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176624 Nr: 10658-40.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Gomes Jardim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marizete Batista Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863, Paulo Mayruna Siqueira Belém - OAB:MT 15.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 
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Estado de Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

1. Em atenção ao teor da certidão de fls.87 e a fim de evitar qualquer 

arguição de nulidade processual, DETERMINO o cadastramento do patrono 

de fls.39/40 junto ao Sistema Apolo e, via de consequência, REITERO a 

deliberação de fls.67, consignando desde já que em caso de inércia do 

postulante, DEVERÃO ser desentranhados os documentos de fls.39/54 e 

entregues ao seu subescritor.

2. Após, voltem-me conclusos para fins do art.357, do CPC.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 280044 Nr: 7228-07.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Liandro Tavares, Jailton do Carmo Aquino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORGANIZAÇÕES ESTRELA DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Liandro Tavares - 

OAB:20992MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado às fls. 04, por correio, e 

INTIME-SE-O para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA 

O DIA 22 DE AGOSTO DE 2018, às 17h00min (HORARIO DE MATO 

GROSSO), nos termos do art. 334, do CPC/2015. INTIME-SE o autor por 

meio de seu advogado.

2. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

3. Com o comparecimento das partes e não havendo composição, a partir 

da data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 280059 Nr: 7237-66.2018.811.0004

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELL, ACBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glauciane Izummy Tamayoce - 

OAB:MT 19.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a parte autora pleiteia a concessão da gratuidade da 

justiça, verifico a necessidade da efetiva comprovação da insuficiência 

financeira alegada.

2. Deste modo, INTIME-SE a parte autora, pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

para emendar a petição inicial, conforme preceitua o art. 321 do CPC/2015, 

devendo aportar ao feito cópia de suas três últimas declarações de 

imposto de renda ou outro documento atualizado que efetivamente seja 

hábil e útil a comprovação da necessidade do benefício da Assistência 

Judiciária Gratuita, ou recolha as custas e taxas judiciais no mesmo prazo, 

sob pena de indeferimento do pedido.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 2740 Nr: 2203-48.1997.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERÂMICA NOVA AMAZÔNIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ussiel Tavares da Silva Filho - 

OAB:MT 3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO ROBERTO SOUSA 

PRADO - OAB:MT n.º 8.793-A

 Vistos.

1. INDEFIRO o pedido de fls. 213 para proceder à consulta, via BACENJUD, 

nos ativos da pessoa física mencionada, uma vez que não houve 

desconsideração da personalidade jurídica, conforme preceitua o art. 50, 

do Código Civil.

2. INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10(dez) dias, promover 

os atos necessários ao prosseguimento do feito, pugnando pelo que 

entender de direito.

 3. Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240072 Nr: 16301-71.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Drogaria Emergência Ltda Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabela de Araújo e Silva - 

OAB:GO 47.564, Pedro Augusto Santos de Souza - OAB:MT 20.350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PEDRO AUGUSTO 

SANTOS DE SOUZA, para devolução dos autos nº 

16301-71.2016.811.0004, Protocolo 240072, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86715 Nr: 677-26.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vindia Pereira de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Cristina Moreira - 

OAB:MT 16.365

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCIANA NEVES E 

SILVA, para devolução dos autos nº 677-26.2009.811.0004, Protocolo 

86715, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 222825 Nr: 4562-04.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO DA SILVA MARQUES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Augusto da Silva 

Chateaubriand - OAB:MT 15.038, Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327, Marcos Aurélio Rodrigues dos Santos - 

OAB:MT 17.066, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HERICA CHRISTIANA 

MARTINS CARDOSO, para devolução dos autos nº 

4562-04.2016.811.0004, Protocolo 222825, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 226885 Nr: 7000-03.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicentina Marly Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo de tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 
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Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALEXANDRO 

TAKISHITA MARTINS DA FONSECA, para devolução dos autos nº 

7000-03.2016.811.0004, Protocolo 226885, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176857 Nr: 10961-54.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Augusta de Sousa Marques

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066

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

de Mato Grosso - OAB:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação das partes, para 

manifestarem requerendo o que de direito, ante o retorno dos autos da 

Segunda Instância, no prazo de 15 ( quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 195980 Nr: 1104-13.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Victor de Jesus Camara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edifício Fabiana - CONDOMÍNIO, BANCO DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Arduini Azolini - OAB:MT 

21.673, Vanessa Cristina Moreira - OAB:MT 16.365

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação das partes, via DJE, 

para manifestação, requerendo o que de direito, ante o retorno dos autos 

da Segunda Instância, no prazo de 15 ( quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 227230 Nr: 7173-27.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tadeu Ferreira Barbosa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Mauro Pires - 

OAB:3242/GO, Taciano Ferreira Barbosa - OAB:6365-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Certifico que a contestação de fls. 272/280 fora apresentada 

tempestivamente e conforme legislação processual e nos termos do 

Capítulo 3, Seção 5, item 1 da CNGC, impulsiono estes autos, para que se 

proceda via DJE a intimação do autor para querendo impugná-la, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 168258 Nr: 11296-10.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deocleciano Marques da Costa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ney Ricardo Feitosa de Paula - 

OAB:17078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação da parte autora, via 

DJE, para manifestação sobre os calculos de folhas 122, no prazo de 05 ( 

cinco) dias. Após, vistas ao Procurador do Estado de Mato Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 218857 Nr: 2096-37.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marivaldo Lopes Leandro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerenge Engenharia e Construções Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mayr Duarte de Lucena 

Ribeiro Magalhães - OAB:MT 12.843

 4. Tendo em vista que a lide carece de produção de prova pericial judicial, 

NOMEIO como perito engenheiro civil o Sr. Rodrigo Ferreira de Azevedo 

cadastrado no banco de dados do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, podendo ser encontrado na Rua São Benedito, nº309, sobrado 

02, Bairro São Benedito, na cidade de Barra do Garças – MT, telefone:(66) 

9  9 6 9 5 - 2 1 3 7 /  9  9 2 5 3 - 3 8 3 8  ( 6 6 )  3 4 0 1 - 6 4 9 3 ,  e m a i l : 

engrodrigoazevedo@gmail.com, ressaltando que as partes ficarão 

responsáveis pelo adiantamento e rateio dos honorários periciais, já que 

ambas requereram a produção de prova pericial, nos termos do que 

dispõe o art. 95, do CPC. 5. INTIMEM-SE as partes para, querendo, 

indicarem assistentes técnicos e apresentarem os quesitos, em 15 

(quinze) dias (art. 465, §1º, CPC). 6. INTIME-SE o perito nomeado para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, informe se aceita a nomeação, bem como 

apresente sua proposta de honorários (Art. 465, §2º, CPC). 7. Em caso de 

resposta negativa, voltem-me conclusos para ulterior deliberação. 8. No 

caso de aceitação da nomeação e apresentação dos honorários, 

INTIMEM-SE as partes, a fim de que no prazo de 05 (cinco) dias depositem 

os valores relativos aos honorários. 9. Efetuado o depósito dos valores 

relativos aos honorários periciais, INTIME-SE pessoalmente o expert 

nomeado, com cópia dos quesitos formulados, para realizar a perícia e 

apresentar laudo em 30 (trinta) dias, contados da juntada da intimação, 

informando ao juízo a data agendada para o ato o mais breve possível. 10. 

Agendada a perícia, INTIMEM-SE as partes e os assistentes técnicos 

eventualmente indicados, com URGÊNCIA. 11. Apresentado o laudo 

pericial, sem necessidade de conclusão dos autos, DÊ-SE VISTA às 

partes para que se manifestem e requeiram o que entenderem cabível, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de concordância tácita. 12. Postergo 

a análise do pedido de prova testemunhal e depoimento pessoal das 

partes para momento ulterior a produção de prova pericial. 13. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 238614 Nr: 15226-94.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cerenge Engenharia e Construções Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marivaldo Lopes Leandro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mayr Duarte de Lucena Ribeiro 

Magalhães - OAB:MT 12.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 VISTOS.

1. Trata-se de Ação de Indenização proposta por CERENGE ENGENHARIA 

E CONSTRUÇÕES LTDA em face de MARIVALDO LOPES LEANDRO, todos 

qualificados nos autos.

 2. Às fls. 157 fora reconhecida a conexão entre a presente demanda e 

os autos de Cód. 218857, bem como determinado a intimação do patrono 

do requerido constituído nos autos mencionado, para informar o endereço 

atualizado do Sr. MARIVALDO LOPES LEANDRO. Após, consta certidão 

(fls. 158) informando que decorreu o prazo da intimação, sem 

manifestação do patrono.

 3. Ademais, percebe-se que foram realizadas inúmeras tentativas de 

citação do requerido, conforme se vê às fls. 147, inclusive por oficial de 

justiça (fls. 144), todas infrutíferas.

4. Assim, considerando o pedido de fls. 153, DETERMINO a citação 
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editalícia do requerido elencado na inicial (fls. 04), pelo prazo de 30 (trinta) 

dias, conforme 256, II, do CPC/2015.

5. Após, voltem-me conclusos para deliberação.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274359 Nr: 3716-16.2018.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Faculdades Cathedral de Ensino Superior, Sandro Luis 

Costa Saggin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Campos Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 28.Diante disso e tudo que consta nos autos, DEFIRO a liminar, e por 

corolário, DETERMINO ao Impetrado a suspensão da exigibilidade de 

qualquer crédito tributário abrangido pela isenção à Impetrante, até 

julgamento do writ, nada impedindo que o Ente Municipal instaure o 

competente procedimento administrativo. 29.APLICO, desde já, multa diária 

de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento dessa 

decisão.30.Já prestada às informações, DÊ-SE vistas dos autos ao 

Ministério Público pelo prazo improrrogável de 10 dias (art. 12, da Lei 

12.016/2009).31.Expeça-se o necessário para o integral cumprimento 

desta decisão.32.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 30305 Nr: 870-85.2002.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO COSTA BILEGO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 

5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pascoal Lopes Bento - 

OAB:MT 5.769

 14.Assim, INDEFIRO o pedido de penhora de renda proveniente dos 

imóveis mencionados.15.Isto posto, INTIME-SE a parte autora para no 

prazo de 10 (Dez) dias, requer os atos necessários ao deslinde do feito, 

observando a ordem de satisfação da execução insculpida no art. 833, I a 

XIII, do CPC/2015, sob pena de não o fazendo incorrer na extinção do 

feito.16.Expeça-se o necessário. Às providências. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 249035 Nr: 5565-57.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Luiz Resende Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jailton Ramalho Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mecena de 

Oliveira - OAB:MT 13.558, Sidnei Rodrigues de Lima - OAB:MT 

16.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Jailton Ramalho Almeida, Cpf: 

81186240130, Rg: 895616 ssp MT Filiação: Francisco Ananias de Almeida 

e Ailta Ramalho de Almeida, data de nascimento: 07/07/1974, brasileiro(a), 

natural de Barra do garças-MT, solteiro(a), func. público 

municipal/motorista, Endereço: Rua Marechal Deodoro Fonseca, S/n, 

Bairro: Centro Antigo, Cidade: Araguaiana-MT

Resumo da Incial:

Decisão/Despacho:

Processo nº 5565-57.2017.811.0004 – Código 249035

Vistos.

Diante das frutadas tentativas de citação da parte requerida, defiro a 

citação por edital.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 26 de abril de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 230935 Nr: 9722-10.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aline Moraes Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:

Intimando/Citando/Notificando:Executados(as): Aline Moraes Rodrigues, 

Cpf: 27875530873 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Fazenda Br Mt 270, 

Km 09, Pe de Pequi A Direita + 9Km, Bairro: Zona Rural, Cidade: 

Torixoréu-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:CÓDIGO 230935

Vistos.

Tendo em vista a certidão de fls. 21, intime-se por edital a parte executada 

para apresentar contrarrazões, nos termos do §2º, do artigo 275 do 

Código de Processo Civil.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 26 de abril de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 164090 Nr: 5818-21.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. dos Santos Moreira - ME, Rodrigo dos 

Santos Moreira, Rodrigo dos Santos Moreira

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

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): R. dos Santos Moreira - Me, CNPJ: 

08686467000149, brasileiro(a), Endereço: Rua Itapajó, N° 0, Bairro: Nova 

Jerusalém, Cidade: Barra do Garças-MT

Executados(as): Rodrigo dos Santos Moreira, Cpf: 91178878287 Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: Rua Itapajó, 00, Bairro: Nova Jerusalém, Cidade: 

Barra do Garças-MT

Executados(as): Rodrigo dos Santos Moreira, Cpf: 91178878287 Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: Rua Itapajó, 00, Bairro: Nova Jerusalém, Cidade: 

Barra do Garças-MT

Resumo da Inicial:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 254338 Nr: 9181-40.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosa Auxiliadora Souza Goma Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94243/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Rosa Auxiliadora Souza Goma Melo, 

Cpf: 88446018187, Rg: 1221687-9 ssp MT Filiação: , brasileiro(a), 

casado(a), Endereço: Rua 106, Casa 09 Quadra M 9, Bairro: Dauri Riva, 

Cidade: General Carneiro-MT

Resumo da Incial:

Decisão/Despacho:Cód. 254338. Vistos. Diante das Frustadas tentativas 

de citação da parte requerida defiro a citação por edital. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se. Barra do Garças/MT, 26 de abril de 

2018. Carlos Augusto Ferrari. Juiz de Direito.

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 167487 Nr: 10298-42.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eutália Amaral da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Eutália Amaral da Silva, Cpf: 

17288746100, Rg: 479.259 SSP MT Filiação: Fernando Amaral da Silva e 

Iracy Ferreira da Silva, brasileiro(a), divorciado(a), comerciante, Endereço: 

Av. Duque de Caxias, N. 168, Lote 3A, Qda. 04-Drogaria Alvorada, Bairro: 

Setor X, Cidade: Aragarças-GO

Resumo da Inicial:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271274 Nr: 1796-07.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelica Wa'Utomorewe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

TEIXEIRA - OAB:100.945, CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - 

OAB:OAB/SP 327.026, JOSÉ ROBERTO ARANTES - OAB:398.646

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

contestação de fls. 47/86, prazo QUINZE dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 278941 Nr: 6588-04.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Timon de Souza Miguel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito abrindo vistas ao procurador do 

requerente, para que, no prazo de 05 dias, efetue o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais), 

através da Guia competente, a ser expedida junto ao Sítio do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar comprovante 

nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 155342 Nr: 7206-90.2011.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zózimo Wellington Chaparral Ferreira, 

Wanderlei Farias Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Rocha Dourado - 

OAB:MT 15.076-A, MAURO GOMES PIAUI - OAB:6633-A, Ozair Silva 

Proto - OAB:MT 4.571

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação dos patronos dos REQUERIDOS, para manifestarem acerca das 

preliminares arguidas pelo Ministério Público nas contrarrazões de fls. 

561/592 e 593/638, prazo QUINZE dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 244540 Nr: 2430-37.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pablo Miranda de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Valdevino Miranda de Sá

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

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 257303 Nr: 11065-07.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Cooperativo do Brasil s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Flávia Farias Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lara Cristina de Oliveira Lima - 

OAB:7614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ubiratan Barroso de Castro 

Junior - OAB:MT 20394/O

 INTIMAÇÃO da parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o valor da dívida no total acordado, sob pena de aplicação de multa de 

10% (dez por cento) e incidência de honorários advocatícios, também no 

percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor da execução, conforme 

§1º, do artigo 523, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 156706 Nr: 8954-60.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Gazin Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonathan Robson da Silva Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANI SAMMARCO ROSA - 

OAB:16831, Pedro Roberto Romão - OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora, para que, no prazo de 05 dias, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027920/6/2018 Página 69 de 739



efetue o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

18,00 (dezoito reais), através da Guia competente, a ser expedida junto ao 

Sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo 

juntar comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 159051 Nr: 11870-67.2011.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - 

OAB:20.635/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para que no prazo de 5 (cinco) 

dias compareça na Secretaria da 3ª Vara Cível a fim de retirar o Formal de 

Partilha.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275187 Nr: 4195-09.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTOPLACAS INDUSTRIA E COMERCIO DE 

PLACAS LTDA-ME, CANDIDO MARLON BARBOSA, Sheila Aparecida do 

Vale Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comparecer na Secretaria da 3ª Vara Cível a fim de retirar a Carta 

Precatória para distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 229936 Nr: 9057-91.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimar Morzelle, Laura Cristina Caldeira 

Morzelle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para complementar o endereço onde 

os executados poderão ser encontrados, uma vez que a petição de 

protocolo 270999/PEA, não indica o bairro, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 258247 Nr: 11661-88.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546, RENAN NADAF 

GUSMAO - OAB:16284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de 

R$36,00 (trinta e seis reais), através da Guia competente, a ser expedida 

junto ao Sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), 

devendo juntar comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 279268 Nr: 6759-58.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paola Machado Gomes Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ales Ribeiro de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DA SILVA LIMA 

AMARAL - OAB:46.263, PAULO OLIVEIRA LIMA - OAB:9.077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte Exequente, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, forneça a quilometragem a ser percorrida pelo Oficial de 

Justiça no cumprimento do mandado de citação e intimação do requerido, 

bem como em igual prazo, depositar o valor de tal diligência, ciente de que 

o valor por quilômetro rodado é de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta 

centavos), devendo através da Guia competente, a ser expedida junto ao 

Sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo 

juntar comprovante nos autos.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 254786 Nr: 9462-93.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Arande Bessa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DO 

PREPARO REFERENTE À DISTRIBUIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA DE 

CITAÇÃO EXPEDIDA AO JUÍZO DA COMARCA DE CUIABÁ - MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275395 Nr: 4356-19.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Debora Vilela Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Requer o autor o benefício da justiça gratuita, entretanto este não acostou 

aos autos documentos que realmente comprovem a hipossuficiência 

alegada.

Para a concessão do benefício da justiça gratuita, é preciso efetiva 

comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com 

as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso 

LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos.

Ademais, saliento que pedido de reconsideração não é recurso previsto 

no ordenamento pátrio, motivo pelo qual não deve ser sequer apreciado. 

Ainda, entendo que inexiste o instituto da desconsideração em nosso 

ordenamento jurídico. Caso houvesse real necessidade e urgência, o 

requerido poderia interpor agravo de instrumento contra a referida 

decisão.

Com relação ao recolhimento das custas processuais ao final, não 

encontra amparo na legislação vigente, tendo em vista a sua natureza 

tributária, devendo ser respeitado o princípio da legalidade.

Deste modo, INDEFIRO o requerimento de fls. 28/36.

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da mesma, emendar a Inicial, efetuando o recolhimento das 

custas processuais, bem como cópia do comprovante de endereço.

Decorrido o prazo, não emendada a inicial, voltem-me para sentença 

extintiva, nos termos do art. 485, I do CPC.
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 Promovida a emenda, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275386 Nr: 4347-57.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lenilda Leite Dantas, Priscila Moreira dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Requer o autor o benefício da justiça gratuita, entretanto este não acostou 

aos autos documentos que realmente comprovem a hipossuficiência 

alegada.

Para a concessão do benefício da justiça gratuita, é preciso efetiva 

comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com 

as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso 

LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos.

Ademais, saliento que pedido de reconsideração não é recurso previsto 

no ordenamento pátrio, motivo pelo qual não deve ser sequer apreciado. 

Ainda, entendo que inexiste o instituto da desconsideração em nosso 

ordenamento jurídico. Caso houvesse real necessidade e urgência, o 

requerido poderia interpor agravo de instrumento contra a referida 

decisão.

Com relação ao recolhimento das custas processuais ao final, não 

encontra amparo na legislação vigente, tendo em vista a sua natureza 

tributária, devendo ser respeitado o princípio da legalidade.

Deste modo, INDEFIRO o requerimento de fls. 38/47.

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da mesma, emendar a Inicial, efetuando o recolhimento das 

custas processuais, bem como cópia do comprovante de endereço.

Decorrido o prazo, não emendada a inicial, voltem-me para sentença 

extintiva, nos termos do art. 485, I do CPC.

 Promovida a emenda, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275388 Nr: 4349-27.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Mazetto Neto, Silvia Aparecida Hipolito 

Mazetto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Requer o autor o benefício da justiça gratuita, entretanto este não acostou 

aos autos documentos que realmente comprovem a hipossuficiência 

alegada.

Para a concessão do benefício da justiça gratuita, é preciso efetiva 

comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com 

as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso 

LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos.

Ademais, saliento que pedido de reconsideração não é recurso previsto 

no ordenamento pátrio, motivo pelo qual não deve ser sequer apreciado. 

Ainda, entendo que inexiste o instituto da desconsideração em nosso 

ordenamento jurídico. Caso houvesse real necessidade e urgência, o 

requerido poderia interpor agravo de instrumento contra a referida 

decisão.

Com relação ao recolhimento das custas processuais ao final, não 

encontra amparo na legislação vigente, tendo em vista a sua natureza 

tributária, devendo ser respeitado o princípio da legalidade.

Deste modo, INDEFIRO o requerimento de fls. 30/38.

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da mesma, emendar a Inicial, efetuando o recolhimento das 

custas processuais, bem como cópia do comprovante de endereço.

Decorrido o prazo, não emendada a inicial, voltem-me para sentença 

extintiva, nos termos do art. 485, I do CPC.

 Promovida a emenda, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275362 Nr: 4324-14.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovêncio Rosa Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Requer o autor o benefício da justiça gratuita, entretanto este não acostou 

aos autos documentos que realmente comprovem a hipossuficiência 

alegada.

Para a concessão do benefício da justiça gratuita, é preciso efetiva 

comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com 

as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso 

LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos.

Ademais, saliento que pedido de reconsideração não é recurso previsto 

no ordenamento pátrio, motivo pelo qual não deve ser sequer apreciado. 

Ainda, entendo que inexiste o instituto da desconsideração em nosso 

ordenamento jurídico. Caso houvesse real necessidade e urgência, o 

requerido poderia interpor agravo de instrumento contra a referida 

decisão.

Com relação ao recolhimento das custas processuais ao final, não 

encontra amparo na legislação vigente, tendo em vista a sua natureza 

tributária, devendo ser respeitado o princípio da legalidade.

Deste modo, INDEFIRO o requerimento de fls. 28/37.

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da mesma, emendar a Inicial, efetuando o recolhimento das 

custas processuais, bem como cópia do comprovante de endereço.

Decorrido o prazo, não emendada a inicial, voltem-me para sentença 

extintiva, nos termos do art. 485, I do CPC.

 Promovida a emenda, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275378 Nr: 4339-80.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Alves Ferreira, Rosa Ferreira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Requer o autor o benefício da justiça gratuita, entretanto este não acostou 

aos autos documentos que realmente comprovem a hipossuficiência 

alegada.

Para a concessão do benefício da justiça gratuita, é preciso efetiva 

comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com 

as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso 

LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos.

Ademais, saliento que pedido de reconsideração não é recurso previsto 

no ordenamento pátrio, motivo pelo qual não deve ser sequer apreciado. 

Ainda, entendo que inexiste o instituto da desconsideração em nosso 

ordenamento jurídico. Caso houvesse real necessidade e urgência, o 

requerido poderia interpor agravo de instrumento contra a referida 
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decisão.

 Com relação ao recolhimento das custas processuais ao final, não 

encontra amparo na legislação vigente, tendo em vista a sua natureza 

tributária, devendo ser respeitado o princípio da legalidade.

Deste modo, INDEFIRO o requerimento de fls. 29/38.

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da mesma, emendar a Inicial, efetuando o recolhimento das 

custas processuais, bem como cópia do comprovante de endereço.

Decorrido o prazo, não emendada a inicial, voltem-me para sentença 

extintiva, nos termos do art. 485, I do CPC.

 Promovida a emenda, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275359 Nr: 4321-59.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Cleide Teixeira de Sousa, Rafael Batista 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Requer o autor o benefício da justiça gratuita, entretanto este não acostou 

aos autos documentos que realmente comprovem a hipossuficiência 

alegada.

Para a concessão do benefício da justiça gratuita, é preciso efetiva 

comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com 

as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso 

LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos.

Ademais, saliento que pedido de reconsideração não é recurso previsto 

no ordenamento pátrio, motivo pelo qual não deve ser sequer apreciado. 

Ainda, entendo que inexiste o instituto da desconsideração em nosso 

ordenamento jurídico. Caso houvesse real necessidade e urgência, o 

requerido poderia interpor agravo de instrumento contra a referida 

decisão.

Com relação ao recolhimento das custas processuais ao final, não 

encontra amparo na legislação vigente, tendo em vista a sua natureza 

tributária, devendo ser respeitado o princípio da legalidade.

Deste modo, INDEFIRO o requerimento de fls. 29/38.

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da mesma, emendar a Inicial, efetuando o recolhimento das 

custas processuais, bem como cópia do comprovante de endereço.

Decorrido o prazo, não emendada a inicial, voltem-me para sentença 

extintiva, nos termos do art. 485, I do CPC.

 Promovida a emenda, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275370 Nr: 4332-88.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luma Beatriz Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Requer o autor o benefício da justiça gratuita, entretanto este não acostou 

aos autos documentos que realmente comprovem a hipossuficiência 

alegada.

Para a concessão do benefício da justiça gratuita, é preciso efetiva 

comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com 

as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso 

LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos.

Ademais, saliento que pedido de reconsideração não é recurso previsto 

no ordenamento pátrio, motivo pelo qual não deve ser sequer apreciado. 

Ainda, entendo que inexiste o instituto da desconsideração em nosso 

ordenamento jurídico. Caso houvesse real necessidade e urgência, o 

requerido poderia interpor agravo de instrumento contra a referida 

decisão.

Com relação ao recolhimento das custas processuais ao final, não 

encontra amparo na legislação vigente, tendo em vista a sua natureza 

tributária, devendo ser respeitado o princípio da legalidade.

Deste modo, INDEFIRO o requerimento de fls. 29/36.

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da mesma, emendar a Inicial, efetuando o recolhimento das 

custas processuais, bem como cópia do comprovante de endereço.

Decorrido o prazo, não emendada a inicial, voltem-me para sentença 

extintiva, nos termos do art. 485, I do CPC.

 Promovida a emenda, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275367 Nr: 4329-36.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilvacy Ferreira da Silva, Samir Barbosa de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Requer o autor o benefício da justiça gratuita, entretanto este não acostou 

aos autos documentos que realmente comprovem a hipossuficiência 

alegada.

Para a concessão do benefício da justiça gratuita, é preciso efetiva 

comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com 

as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso 

LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos.

Ademais, saliento que pedido de reconsideração não é recurso previsto 

no ordenamento pátrio, motivo pelo qual não deve ser sequer apreciado. 

Ainda, entendo que inexiste o instituto da desconsideração em nosso 

ordenamento jurídico. Caso houvesse real necessidade e urgência, o 

requerido poderia interpor agravo de instrumento contra a referida 

decisão.

Com relação ao recolhimento das custas processuais ao final, não 

encontra amparo na legislação vigente, tendo em vista a sua natureza 

tributária, devendo ser respeitado o princípio da legalidade.

Deste modo, INDEFIRO o requerimento de fls. 33/42.

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da mesma, emendar a Inicial, efetuando o recolhimento das 

custas processuais, bem como cópia do comprovante de endereço.

Decorrido o prazo, não emendada a inicial, voltem-me para sentença 

extintiva, nos termos do art. 485, I do CPC.

 Promovida a emenda, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275394 Nr: 4355-34.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dayanna Karla Dutra Lima, Leandro 

Augustinho de souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Requer o autor o benefício da justiça gratuita, entretanto este não acostou 

aos autos documentos que realmente comprovem a hipossuficiência 

alegada.
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Para a concessão do benefício da justiça gratuita, é preciso efetiva 

comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com 

as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso 

LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos.

Ademais, saliento que pedido de reconsideração não é recurso previsto 

no ordenamento pátrio, motivo pelo qual não deve ser sequer apreciado. 

Ainda, entendo que inexiste o instituto da desconsideração em nosso 

ordenamento jurídico. Caso houvesse real necessidade e urgência, o 

requerido poderia interpor agravo de instrumento contra a referida 

decisão.

Com relação ao recolhimento das custas processuais ao final, não 

encontra amparo na legislação vigente, tendo em vista a sua natureza 

tributária, devendo ser respeitado o princípio da legalidade.

Deste modo, INDEFIRO o requerimento de fls. 32/41.

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da mesma, emendar a Inicial, efetuando o recolhimento das 

custas processuais, bem como cópia do comprovante de endereço.

Decorrido o prazo, não emendada a inicial, voltem-me para sentença 

extintiva, nos termos do art. 485, I do CPC.

 Promovida a emenda, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275379 Nr: 4340-65.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Liliane Gonçalves dos Santos, Lucimar 

Gonçalves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Requer o autor o benefício da justiça gratuita, entretanto este não acostou 

aos autos documentos que realmente comprovem a hipossuficiência 

alegada.

Para a concessão do benefício da justiça gratuita, é preciso efetiva 

comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com 

as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso 

LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos.

Ademais, saliento que pedido de reconsideração não é recurso previsto 

no ordenamento pátrio, motivo pelo qual não deve ser sequer apreciado. 

Ainda, entendo que inexiste o instituto da desconsideração em nosso 

ordenamento jurídico. Caso houvesse real necessidade e urgência, o 

requerido poderia interpor agravo de instrumento contra a referida 

decisão.

Com relação ao recolhimento das custas processuais ao final, não 

encontra amparo na legislação vigente, tendo em vista a sua natureza 

tributária, devendo ser respeitado o princípio da legalidade.

Deste modo, INDEFIRO o requerimento de fls. 32/41.

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da mesma, emendar a Inicial, efetuando o recolhimento das 

custas processuais, bem como cópia do comprovante de endereço.

Decorrido o prazo, não emendada a inicial, voltem-me para sentença 

extintiva, nos termos do art. 485, I do CPC.

 Promovida a emenda, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275364 Nr: 4326-81.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Glaciene Lima dos Santos, Orlando Glazito dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Requer o autor o benefício da justiça gratuita, entretanto este não acostou 

aos autos documentos que realmente comprovem a hipossuficiência 

alegada.

Para a concessão do benefício da justiça gratuita, é preciso efetiva 

comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com 

as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso 

LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos.

Ademais, saliento que pedido de reconsideração não é recurso previsto 

no ordenamento pátrio, motivo pelo qual não deve ser sequer apreciado. 

Ainda, entendo que inexiste o instituto da desconsideração em nosso 

ordenamento jurídico. Caso houvesse real necessidade e urgência, o 

requerido poderia interpor agravo de instrumento contra a referida 

decisão.

 Com relação ao recolhimento das custas processuais ao final, não 

encontra amparo na legislação vigente, tendo em vista a sua natureza 

tributária, devendo ser respeitado o princípio da legalidade.

Deste modo, INDEFIRO o requerimento de fls. 31/39.

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da mesma, emendar a Inicial, efetuando o recolhimento das 

custas processuais, bem como cópia do comprovante de endereço.

Decorrido o prazo, não emendada a inicial, voltem-me para sentença 

extintiva, nos termos do art. 485, I do CPC.

 Promovida a emenda, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 279177 Nr: 6716-24.2018.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA SOUSA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Lucas Sousa Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de requerimento de abertura de inventário do espólio do falecido, 

Lucas Sousa Lima proposto por sua filha Maria Lúcia Sousa Lima.

 Nomeio como inventariante a requerente Maria Lúcia Sousa Lima, que 

deverá ser intimada para prestar o compromisso em 05 (cinco) dias e a 

apresentar as primeiras declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes à 

prestação do compromisso, observando-se o artigo 617, parágrafo único, 

e artigo 620 do Código de Processo Civil.

Feitas as primeiras declarações, com cópia, CITEM-SE os herdeiros e os 

legatários e INTIMEM-SE as Fazendas Públicas, o Ministério Público, se 

houver herdeiro incapaz ou ausente, e o testamenteiro, se houver 

testamento. Os herdeiros e os legatários serão citados pelo correio, 

observando-se o disposto no art. 247 do Código de Processo Civil, 

devendo, ainda, ser publicado edital, nos termos art. 626, § 1º, do mesmo 

diploma legal.

 Concluídas as citações, ABRA-SE vista às partes, em cartório, e pelo 

prazo comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem acerca das 

primeiras declarações, conforme preceitua o art. 627 do CPC. Após, 

venham-me conclusos para resolver eventual impugnação, como 

determina o § 1º do referido dispositivo, e, se for o caso, determinar a 

avaliação dos bens.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 270227 Nr: 1174-25.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvestre da Costa Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joice Luiz Tameiros - 
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OAB:53698/BA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro os benefícios da justiça gratuita, nos termos dos arts. 98 e 99 do 

Código de Processo Civil.

Certifique-se se há pedido de informações ou se fora encaminhada 

alguma decisão pelo TJMT.

 Cumpra-se a decisão de fls. 28/29.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 279352 Nr: 6817-61.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hugo O. Silva & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Polo Construtora e Empreendimentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

 Trata-se de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos 

materiais (restituição dos valores pagos) e morais c/c tutela de urgência, 

ajuizada por Hugo O. Silva & Cia Ltda, em face de Polo Construtora e 

empreendimentos Ltda, todos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

Requer o autor o parcelamento das custas processuais em 10 (dez) 

parcelas, entretanto, não há previsão para tais quantidades de parcelas, 

uma vez que, conforme artigo 468, §7º da CNGC, o máximo de parcelas a 

serem concedidas para o pagamento das custas processuais são no 

máximo 06 (seis) parcelas.

Assim, defiro o pedido de parcelamento de custas processuais a ser 

realizado em 06 (seis) vezes iguais e sucessivas.

 Intime-se a parte autora para o pagamento da 1ª parcela em 10 (dez) dias. 

As demais devem ser pagas mensalmente, de forma sucessiva, sob pena 

de extinção.

Recolhida a primeira parcela, voltem-me para analisar a inicial.

Sem o recolhimento, voltem-me para sentença extintiva.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 164502 Nr: 6270-31.2012.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAR, MOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

 Trata-se de ação de execução de alimentos, ajuizada por Nathalia Alher 

Reis, em face de Fabiano Cordeiro Reis, todos devidamente qualificados 

nos autos em epígrafe.

As fls. 151/152 o mandado de prisão expedido em favor do requerido fora 

cumprido, permanecendo preso por 60 (sessenta) dias, quando fora 

expedido alvará de soltura nº 000269743-20 colocando o requerido em 

liberdade, conforme fls. 162/163.

Assim, intime-se a exequente para no prazo de 10 (dez) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de suspensão dos autos.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 206915 Nr: 7706-20.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Ângelo de Farias, Panelândia Indústria 

e Comércio de Panelas Ltda, Geralmino Alves Rodrigues Neto, Celson José 

da Silva Sousa, João Rodrigues de Souza, Ailton Alves Teixeira, Paulo 

Sérgio da Silva, Paulo César Raye de Aguiar, José Maria Alves Filho, 

Reinaldo Silva Correia, Maria José de Carvalho, Valdei Leite Guimarães, 

Odorico Ferreira Cardoso Neto, Valdemir Benedito Barbosa, Weliton 

Andrade da Silva, Júlio César Gomes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA PEREIRA DA 

SILVA - OAB:MT 12.672, Daniela Cortes Schulze Machado - 

OAB:17315, Durval Ribeiro de Gouveia Júnior - OAB:MT 12.664, 

Emerson Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 13.632, Fernando 

Saldanha Farias - OAB:MT-15.512, Joaquim Rocha Dourado - 

OAB:MT 15.076-A, Rafael Muller Cabral de Araújo - OAB:21.101, 

Reinaldo Silva Correia - OAB:, Sidnei Rodrigues de Lima - OAB:MT 

16.653

 Diante do exposto, ante a ausência de hipótese de cabimento, REJEITO os 

Embargos Declaratórios interpostos pelo(a) Embargante JÚLIO CESAR 

GOMES DOS SANTOS e mantenho a decisão embargada por seus 

próprios fundamentos.Acerca das contestações apresentadas, diga o 

Ministério Público. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Expeça-se o necessário. Barra do Garças/MT, 14 de junho 

de 2018.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 257534 Nr: 11203-71.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. B. Santos Celulares Me, Lindinalva Bueno dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 

8.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de julgamento 

do feito no estado em que se encontra.

Após, conclusos para saneamento ou julgamento, se for o caso.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 156752 Nr: 9016-03.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ussiel Tavares da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barra Motos Ltda, Elias do Prado, Lucimeire 

Barros Lopes Prado, Banco Itau S/A da Comarca de Cuiabá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ussiel Tavares da Silva Filho - 

OAB:MT 3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Grazziely Barros do Prado - 

OAB:GO 32.500, MÁRIO CARDI FILHO - OAB:3584, ROBERTO ANTUNES 

BARROS - OAB:3825

 VISTOS.

Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que de 

direito para impulsionamento da execução, no sentido de indicar a 

localização de bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do 

feito.

Sem a indicação da localização dos bens, suspenda-se o feito por 01 (um) 

ano, contado da data em que decorreu de 10 (dez) dias, período que será 

suspenso o prazo prescricional, art. 921, §1º do CPC.

Transcorrido o prazo intimem-se as exequentes para, em 10 (dez) dias, 

indicar bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento definitivo e 

início do prazo prescricional, art. 921, §2º e 4º do CPC.

Após arquivamento definitivo e transcorrido o prazo prescricional de 05 

anos, voltem-me para sentença.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 155904 Nr: 8020-05.2011.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Arcanjo de Freitas, Antonio Godoy Batista, 

Juvenal Rodrigues de Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Ambrósio Alves, Lucimara de 

Abreu Alves, Ondas Alves, Wiara de Abreu Alves da Silva, Weber Alves 

de Abreu, Felisberto Alves, Ivone Alves Rodrigues, Ione Alves de Oliveira, 

José Marcos Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Madalena da Assunção - 

OAB:MT 3.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista a realização de citação por edital, conforme se vê às 

fls.139/140, NOMEIO como curador especial dos requeridos JOSÉ 

MARCOS ALVES e WIARA DE ABREU ALVES DA SILVA, a DEFENSORIA 

PÚBLICA ESTADUAL, para que no prazo legal se manifeste, apresentando 

defesa, nos termos do art. 72, II e parágrafo único, do Código de Processo 

Civil/2015, que deverá ter vista dos autos para que tome as providências 

cabíveis.

2. Expeça-se o necessário.

 3. Após, venham me conclusos para sentença.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 159540 Nr: 12546-15.2011.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Carlos Rodrigues de Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itau s/a da Comarca de São Paulo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Nóbrega da Silva - 

OAB:MT 14.736-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA 

SIQUEIRA - OAB:1807-A /MT

 VISTOS.

Ante a juntada dos documentos de fls. 235/239, diga o autor em 05 (cinco) 

dias.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 244578 Nr: 2455-50.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irineu Pirani, Maria Helena Branquinho Pirani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 VISTOS.

Intimem-se as requerentes pessoalmente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

atender a determinação de fls. 102, sob pena de extinção.

 Sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para sentença 

extintiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 222340 Nr: 4249-43.2016.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. Moura da Silva Eireli-ME, Gecimar Moura da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

A exequente as fls. 67 pretende a citação por edital dos executados.

 O artigo 256 do Código de Processo Civil preceitua que a citação por 

edital será feita quanto desconhecido ou incerto o citando, quando 

ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o citando ou 

nos casos previsto em lei. Ainda, no parágrafo 3º do mesmo artigo, só 

será considerado ignorado ou incerto o local se infrutíferas as tentativas 

de sua localização.

Em ouras palavras, é requisito básico e imprescindível a tentativa de 

localização pessoal do réu por todas as formas. Dessa forma, somente 

após esgotadas todos os esforços no sentido da localização da parte 

requerida é que estará aberta a oportunidade para a citação por edital, 

mormente em se tratando de execução de alimentos que poderá ensejar a 

prisão civil do executado.

No caso, foram realizadas apenas uma diligência para a citação dos 

requeridos, não tendo a parte autora demonstrado ter esgotado todas as 

possibilidades para que se proceda a citação pessoal da parte ré.

Diante do exposto, indefiro, por ora, o pedido de citação por edital, 

intimando a exequente para no prazo de 10 (dez) dias, apresentar o 

endereço dos requeridos para a citação, sob pena de arquivamento.

Apresentado novo endereço, cite-se os requeridos.

Sem a indicação de novo endereço, arquive-se os autos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 186691 Nr: 7614-76.2014.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Fibra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Rogério Moreira Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:17.555-A MT, Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 7.814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Reitere a intimação de fls. 71, a fim de que o autor providencie o depósito 

da diligenciado Sr. Oficial de Justiça, para o cumprimento da decisão de 

fls. 69, sob pena de extinção.

 Transcorrido o prazo, e não havendo o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, voltem-me para sentença extintiva.

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 261084 Nr: 13682-37.2017.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. Gomes & M. Reis Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sinvma - Sindicato dos Empregados em 

Empresas de Segurança - 74.092.818/0001-18

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Gonçalves dos Reis - 

OAB:MT 20.062, Lélis Bento de Resende - OAB:MT 12.675, Luiz 

Paulo Gansalves de Resende - OAB:6272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intime-se a requerente pessoalmente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar o endereço da requerida, sob pena de extinção.

 Sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para sentença 

extintiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 259918 Nr: 12846-64.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Pereira da Silva Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94243/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intime-se a requerente pessoalmente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar o endereço do requerido, sob pena de extinção.

 Sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para sentença 
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extintiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 237590 Nr: 14532-28.2016.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selma Luiza de Carvalho, Geraldo Bento de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Lino de Oliveira, Lindamar Machado 

Lopes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luiz Correa Martinelli - 

OAB:MT 15.036, Ubiratan Barroso de Castro Junior - OAB:MT 

20394/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Reitere-se a intimação da parte autora para retirar a carta precatória de 

fls. 96 para cumprimento, ou efetue o pagamento do preparo da carta 

precatória, sob pena de extinção.

Sem manifestação, voltem os autos conclusos para sentença extintiva.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 262103 Nr: 14307-71.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Mata Rica Ltda, Irineu Pirani, 

Maria Helena Branquinho Pirani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sobre a certidão de fls. 108, diga o exequente em 05 (cinco) dias.

Após, nova conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 279366 Nr: 6824-53.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Supley Laboratório de Alimentos e Suplementos 

Nutricionais Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. M. BEVILACQUA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA FERNANDA MORETTO - 

OAB:288353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CITE-SE o executado para que possam pagar, no prazo de 03 (três) dias, 

o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, caso o (a) 

exequente não os tenha indicado, nos termos do artigo 829, §2º, do 

Código de Processo Civil.

Constatando-se que não houve pagamento no prazo assinalado, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial 

de justiça, de tudo lavrando-se auto, com intimação dos executados, na 

forma do art. 841, §§1º e 2º, do Código de Processo Civil.

O executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, conforme dispõe o 

artigo 914, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados na forma do artigo 231 do mesmo diploma legal. Os embargos 

não terão efeito suspensivo.

No prazo a ser contado para os embargos, reconhecendo o crédito da (o) 

Exequente e, comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 

da execução, poderão os executados requerer que seja admitido o 

pagamento do remanescente em até 06 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 

916 do Código de Processo Civil.

FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, os quais deverão ser arcados pelos executados. No caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 197536 Nr: 2233-53.2015.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josué Ferreira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ponto da Construção Ltda Me, Maria Martemes 

Sousa Negreiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaime Rodrigues Netto - 

OAB:MT 6318, Pablo Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934, Vinicius 

de Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT, Wesley Eduardo da Silva - 

OAB:MT 13.617

 DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos constam, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, 

acolhendo os presentes embargos de terceiro, por entender que ficou 

provada a propriedade da embargante em relação à 10,50 alqueires, 

penhorado nos autos da Ação de Execução de cód. 63948. Custas 

processuais já satisfeitas. Sem condenação em honorários advocatícios 

ante a ausência de resistência da embargada. Não havendo provocação 

das partes, arquive-se, com as baixas e anotações 

necessárias.Translade-se cópia da presente para os autos de execução 

em apenso.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 72776 Nr: 6002-50.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. H. Lima Goes - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 PROCESSO CÓD. 72776

Vistos.

Expeça-se o competente alvará de levantamento de valores depositados 

voluntariamente pelo executado, realizado a fls. 158/163, em favor do 

exequente, observando-se a conta por ele indicada a fls.316.

 Deferido o requerimento de buscas de ativos financeiros em nome do 

executado junto ao sistema informatizado credenciado ao Juízo, a 

diligência restou infrutífera, conforme extrato anexo.

 Dessa maneira, em face da ausência de bens, expeça-se mandado de 

penhora a ser cumprido pelo oficial de justiça na residência e empresa do 

executado, devendo recair sobre os bens necessários para garantir a 

dívida, nos termos do artigo 831 do Código de Processo Civil.

Após a diligência, abra-se vista ao autor para manifestação.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 10 de maio de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 194661 Nr: 301-30.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Antunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 15.06.2018, às 16h32min, na sala de audiência, presente o MM Juiz de 

Direito Douglas Bernardes Romão, Promotora de Justiça Luciana Rocha 

Abrão David, o Defensor Público Edemar Barbosa Belém. Presente o 
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reeducando. Realizada a justificação. O Ministério Público manifesta pelo 

não acolhimento da justificativa apresentada pelo reeducando, requerendo 

a regressão para o regime fechado. Por sua vez, a Defensoria Pública 

manifesta pela manutenção do regime. Nos autos de cód. 194661, o MM. 

Juiz regrediu definitivamente o reeducando, determinando a expedição de 

alvará de soltura em 07.07.2018, bem como a realização de cálculo de 

pena com data base em 15.05.2018. Nos autos da ação penal de cód. 

240921, o MM. Juiz intimou o reeducando para comparecer em audiência 

de instrução designada para o dia 05/09/2018 às 15h00 (horário de MT). 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 

assinado por todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 165273 Nr: 7279-28.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Ribeiro de Brito Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 15.06.2018, às 16h32min, na sala de audiência, presente o MM Juiz de 

Direito Douglas Bernardes Romão, Promotora de Justiça Luciana Rocha 

Abrão David, o Defensor Público Edemar Barbosa Belém. Presente o 

reeducando. Realizada a justificação. O Ministério Público manifesta pelo 

não acolhimento da justificativa apresentada pelo reeducando, requerendo 

a regressão para o regime fechado, em virtude da prática de novo crime. 

Por sua vez, a Defensoria Pública manifesta pela manutenção do regime 

semiaberto, postergando análise de regressão para após eventual 

condenação. Após, o MM Juiz, em áudio, decidiu: “1. Nos termos da 

Súmula 526, do STJ, regrido de forma cautelar o reeducando pela prática 

de novo crime. 2. Realize-se novo cálculo de pena com data base em 

03.01.2018. 3. Expeça-se mandado de prisão com validade até 

14.06.2028” Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo 

que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 187374 Nr: 8188-02.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme Rodrigo Lopes Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão Autos nº 187374 Assim sendo, resta demonstrado o 

cometimento de falta grave por parte do reeducando, pelo que, regrido 

cautelarmente o reeducando ao regime fechado, nos termos da Súmula 

526, do STJ, postergando a análise de regressão definitiva após eventual 

condenação do reeducando nos autos de n° 17489-65.2017.811.0004, 

que tramita nesta presente Vara. Expeça-se mandado de prisão, com 

validade até 28.05.2026, incluindo o mandado no BNMP. Intimem-se. 

Cumpra-se. Barra do Garças, 29.05.2018 Douglas Bernardes Romão Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 161084 Nr: 1910-53.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nesulei Morais Martins, Welton Aragão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelucio Lima Melo - 

OAB:25.365-GO

 Em 15.06.2018, às 16h32min, na sala de audiência, presente o MM Juiz de 

Direito Douglas Bernardes Romão, Promotora de Justiça Luciana Rocha 

Abrão Davi, o Defensor Público Edemar Barbosa Belém. Presente o réu. 

Realizada a custódia.O Ministério Público postulou a liberdade provisória, 

acompanhado pela Defensoria Pública. Após, o MM Juiz, em áudio, decidiu: 

“1. Concedo a liberdade provisória em todos os autos acima descritos, 

permanecendo o réu preso pelos autos de código 275694 e 275695, 

ambos da 2ª Vara Criminal. 2. Expeça-se Alvará de Soltura. 3 Efetue-se 

citação pessoal nos autos de código 161086, 171358, 161195, 171356, 

171357, 161195, 161083, intimando o réu para a resposta processual, 

entregando-lhe cópia das denúncias, tendo o réu informado que quer ser 

defendido pela Defensoria Pública. 4. Sai o réu intimado para instrução e 

julgamento nos autos de cód.161084, designado para 25.09.2018 às 

13h00min MT.5. Apensem-se os autos de cód. 171353, 171084, 161195, 

171358,161086,161083.” Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o 

presente termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 171357 Nr: 4047-71.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nesulei Morais Martins, Welton Aragão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 15.06.2018, às 16h32min, na sala de audiência, presente o MM Juiz de 

Direito Douglas Bernardes Romão, Promotora de Justiça Luciana Rocha 

Abrão Davi, o Defensor Público Edemar Barbosa Belém. Presente o réu. 

Realizada a custódia.O Ministério Público postulou a liberdade provisória, 

acompanhado pela Defensoria Pública. Após, o MM Juiz, em áudio, decidiu: 

“1. Concedo a liberdade provisória em todos os autos acima descritos, 

permanecendo o réu preso pelos autos de código 275694 e 275695, 

ambos da 2ª Vara Criminal. 2. Expeça-se Alvará de Soltura. 3 Efetue-se 

citação pessoal nos autos de código 161086, 171358, 161195, 171356, 

171357, 161195, 161083, intimando o réu para a resposta processual, 

entregando-lhe cópia das denúncias, tendo o réu informado que quer ser 

defendido pela Defensoria Pública. 4. Sai o réu intimado para instrução e 

julgamento nos autos de cód.161084, designado para 25.09.2018 às 

13h00min MT.5. Apensem-se os autos de cód. 171353, 171084, 161195, 

171358,161086,161083.” Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o 

presente termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 226091 Nr: 6535-91.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Israel Pacheco de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Soares 

Bernardes - OAB:MT 13.613, Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do Cálculo de 

Liquidação de Pena de fls. 115.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 267214 Nr: 17489-65.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Nunes Viana, Guilherme Rodrigo Lopes 

Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A, Hallex Sandro Mingoti Rêgo - 

OAB:MT 15.093

 Intimação de advogado para devolver autos.

Intimação do Advogado Hallex Sandro Mingoti Rêgo – OAB-MT 15.093, 

para no prazo de 03 (três ) dias, devolver os autos em cartório, sob as 

penas do artigo 234 § 2º do NCPC (CNGC-artigo 431), em conformidade 

com o item nº 18.1.2.- do Provimento- 56/2007- CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 174604 Nr: 8060-16.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Luis Costa Saggin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A

 Sentença

Autos n.º 174604

1. Relatório

Trata-se de ação penal pública incondicionada, ajuizada pelo Ministério 

Público Estadual em desfavor de Sandro Luis Costa Saggin, representante 

legal da empresa de nome fantasia Inviolável, pela suposta prática das 

infrações penais insculpidas nos tipos penais incriminadores dos artigos 

171, caput, c/c art.71, caput, do Código Penal Brasileiro (fls.6/7).

 Inquérito Policial com documentos inquisitoriais anexos (fls. 77/78)

 Na defesa preliminar o réu requereu absolvição sumaria por ausência de 

prova (fls. 93/167).

Decisão designando audiência (fl.175).

Em audiência instrutória, foram ouvidas as testemunhas Dalgiza Lopes 

Rezende, Joel Hipolito Lima Góes e Daniela Gonçalves de Souza, bem 

como o réu foi interrogado (fls.185/188).

 Nas alegações finais o Ministério Público requereu que seja julgada 

improcedente a denúncia, com a absolvição do acusado (fls. 189/193).

Nos memorias finais do réu, requereu a absolvição por ausência de 

provas. (fls.195/198).

 2. Fundamentação

O Ministério Público e a Defesa manifesta pela absolvição do denunciado, 

por ausência de provas para fins de condenação.

Assiste razão ao Ministério Público e à Defesa, porquanto as provas 

produzidas sob o crivo do contraditório judicial se mostram anêmicas, 

sendo, portanto, insuficientes para sustentar um édito condenatório.

 A propósito, a jurisprudência admite a fundamentação ‘per relationem’. 

Veja-se STF, AI 738982 AgR/PR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, d.j. 29.05.12:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO QUE TEVE O SEGUIMENTO NEGADO 

MONOCRATICAMENTE. POSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. 

LEGITIMIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE 

MOTIVAÇÃO. O julgamento monocrático de agravo de instrumento está 

expressamente previsto no art. 38 da Lei 8.038/1990 e no art. 21, § 1º, do 

Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Esta Corte já firmou o 

entendimento de que a técnica de motivação por referência ou por 

remissão é compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição 

Federal. Não configura negativa de prestação jurisdicional ou inexistência 

de motivação a decisão que adota, como razões de decidir, os 

fundamentos do parecer lançado pelo Ministério Público, ainda que em 

fase anterior ao recebimento da denúncia. Agravo a que se nega 

provimento. (grifos nossos)

Ainda, STJ, EDcl no AgRg no Ag 1218725/RS, Rel. Min. Vasco Della 

Giustina, 6ª T., d.j. 15.05.12:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA 

DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de 

declaração, nos termos do art. 535 do CPC, imperiosa é sua rejeição.

2. A desconstituição das conclusões do Tribunal de origem, que 

reconheceu a existência de coisa julgada na espécie, demanda o 

revolvimento probatório vedado pela Súmula 7/STJ. Precedentes.

3. "Revela-se legítima, e plenamente compatível com a exigência imposta 

pelo art. 93, inciso IX, da Constituição da República, a utilização, por 

magistrados, da técnica da motivação "per relationem", que se caracteriza 

pela remissão que o ato judicial expressamente faz a outras 

manifestações ou peças processuais existentes nos autos, mesmo as 

produzidas pelas partes, pelo Ministério Público ou por autoridades 

públicas, cujo teor indique os fundamentos de fato e/ou de direito que 

justifiquem a decisão emanada do Poder Judiciário. Precedentes." (MS 

25936 ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 

13/06/2007, DJe-176 DIVULG 17-09-2009 PUBLIC 18-09-2009 EMENT 

VOL-02374-01 PP-00168) 4. É descabido o sobrestamento do recurso 

especial em decorrência do conhecimento da repercussão geral de 

matéria constitucional pelo STF, pois o artigo 328-A do Regimento Interno 

daquela Corte determina o sobrestamento, tão somente, do juízo de 

admissibilidade dos Recursos Extraordinários e dos Agravos de 

Instrumento contra o despacho denegatório a eles relacionados. 5. 

Embargos declaratórios rejeitados. (grifos nossos)

Também:

 Ementa: REVISÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. 

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR DEFICIÊNCIA DA 

FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. ANÁLISE DE ASPECTOS LIGADOS À 

DOSIMETRIA DA PENA. A técnica decisória conhecida por 

`fundamentação per relationem não acarreta ofensa ao art. 93, inc. IX, da 

Constituição Federal. Ademais, é amplamente aceita pela doutrina e pelos 

Tribunais Superiores. Rejeitada, assim, a preliminar de nulidade suscitada 

pelo demandante sob tal rubrica. A utilização da estreita via da revisão 

criminal com o intuito de redução de apenamento só é admitida nos estritos 

casos do artigo 621 do Código de Processo Penal. Detectada a 

regularidade na aplicação da pena - especialmente na análise do art. 59 e 

do parágrafo único do art. 71, ambos do Código Penal -, inexiste 

justificativa para a revisão. PRELIMINAR REJEITADA. REVISÃO CRIMINAL 

JULGADA IMPROCEDENTE. (TJRS, Revisão Criminal Nº 70046505723, 

Quarto Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Naele Ochoa Piazzeta, Julgado em 24/08/2012 - (grifos nossos)

No mesmo sentido a doutrina,

 "Não há óbice a que se utilize de fundamentação per relationem, isto é, 

aquela que se caracteriza pela remissão que o ato judicial expressamente 

faz a outras manifestações ou peças processuais existentes nos autos, 

mesmo as produzidas pelas partes, pelo Ministério Público ou por 

autoridades públicas, cujo teor indique os fundamentos de fato e/ou de 

direito que justifiquem a decisão emanada do Poder Judiciário. Idêntica 

faculdade assiste aos órgãos colegiados dos Tribunais, por ocasião do 

julgamento de recursos. Note-se, porém, que a adoção dessa técnica de 

motivação exige que a manifestação a que é feita remissão contenha a 

fundamentação adequada à natureza da sentença ou do acórdão que a 

adotou como razão de decidir."

 3. Dispositivo

a) Absolvo o denunciado Sandro Luis Costa Saggin pelo delito tipificado no 

art. 171, caput, do Código Penal, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP;

b) Após o trânsito em julgado, arquive-se;

c) Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 18.6.2018.

 Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 269351 Nr: 567-12.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson de Sousa Costa, Wesley Iranildo 

Ribeiro, Tayrone Alves Silva, Adair da Silva Assunção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód.269351

 1) Ante o requerimento de fl. 279/280, o laudo de exame pericial em 

fls.168/178, e os documentos de fls. 233/257, vistas ao Ministério Público, 

nos termos do art. 120, §3º, do CPP.

2) Requisite-se a apresentação dos réus Wanderson de Sousa Costa, 

Wesley Iranildo Ribeiro, Tayrone Alves Silva e Adair da Silva Assunção, 

para comparecerem em audiência a ser realizada no dia 25.07.2018 às 

17:00 (horário de MT), para oitiva da vítima Liomar Lourival da Silva, por 

vídeo conferência (fl.277-v/278).

3) Cumpra-se item “2” da decisão de fl.272.

4) Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 18.06.2018.

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 194763 Nr: 380-09.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdSG, JHdSJ, APdM, JSdRJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/MT, Defensoria Publica do Estado de Mato 

Grosso - OAB:, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297/MT, Orlando 

Ferreira Nunes - OAB:33405/GO

 Decisão

Autos nº 194763

1. Quanto aos acusados Ricardo da Silva Guidio, Alexandro Prado de 

Morais e Joben Heleno de Sousa Júnior, converta-se as guias de 

execução em definitivas, remetendo-as à Vara das Execuções Penais de 

Cuiabá-MT.

2. Quanto ao acusado José Saulo dos Reis Júnior, considerando que foi 

expedido mandado de prisão em 12.02.2015, ainda não cumprido, 

aguarde-se o cumprimento do mandado em arquivo provisório.

3. Cumprido o mandado de prisão de José Saulo dos Reis Júnior, 

expeça-se guia de execução penal definitiva.

4. Cumpra-se

Barra do Garças, 18.06.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 271522 Nr: 1974-53.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YAN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA - OAB:MT12025

 Vistos.

Considerando a Portaria nº. 629/2018, disponibilizada no DJe em 

11.05.2018, que decretou ponto facultativo no dia 22.06.2018 e alterou o 

horário do expediente do dia 27.06.2018, em razão da Copa do Mundo 

FIFA 2018, antecipo a solenidade anteriormente aprazada, a fim de que 

seja realizada no dia 27/06/2018, às 08:30 horas (horário oficial de 

Cuiabá/MT).

Proceda-se com as intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 182955 Nr: 4647-58.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Souza Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISLEY FERREIRA VILAS BÔAS 

- OAB:OAB/GO 22.772, JOSÉ DOMINGOS FERREIRA VILASBOA - 

OAB:40.676

 Não há elementos destipificadores, excludentes da antijuridicidade e da 

culpabilidade, pelo que JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

constante na denúncia, pelo que CONDENO o acusado JOSÉ ROBERTO 

SOUZA FREITAS pelo delito tipificado no art. art. 157, §2º, inciso II, (por 

três vezes), c/c art. 70 (concurso formal), ambos do CP, pelo cometimento 

do delito de roubo em desfavor das vítimas Wanderson Ferreira Barbosa, 

Gabriela Martins Gomes e Narayele Vieira Farias.Isto posto, passo a dosar 

a pena a ser-lhe aplicada. Oportunamente, após o trânsito em julgado da 

sentença:a) Expeça-se Guia de Execução Definitiva;b) Comunique-se a 

suspensão dos direitos políticos do réu (artigo 15, inciso III, da Constituição 

Federal) via Sistema INFODIP - Informações e Direitos Políticos, acessível 

pelo sitio eletrônico www.tre-mt.jus.br/destaques/infodip, conforme 

determina o item 2.31.1, da CNGC.c) Oficie-se ao Instituto Nacional de 

Identificação, demais órgãos competentes, e ao Cartório Distribuidor 

fornecendo informações sobre a condenação do réu.d) Havendo bens 

apreendidos nestes autos, proceda-se com a restituição aos legítimos 

donos. Em relação ao simulacro de arma de fogo apreendido (arma de 

pressão), proceda-se com sua destruição, vez que utilizado para o 

cometimento do delito. Por fim, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.P.R.I.C.Barra do Garças/MT, 18 de junho de 2018.AUGUSTA 

PRUTCHANSKY MARTINS GOMES NEGRÃO NOGUEIRAJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 188592 Nr: 9163-24.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dionisio Neves de Souza 

Filho - OAB:, tania maria souza santos ferreira - OAB:3646

 Vistos.. Decido.Verifica-se que o delito descrito no artigo 129, § 9º, do 

Código Penal, c/c com art. 5º, II da Lei 11.340/06, possui pena de 3 (três) 

meses a 3 (três) anos de detenção.Nos termos do art. 107, do Código 

Penal extingue-se a punibilidade:Art. 107 – extingue-se a punibilidade:(...) 

IV - pela prescrição, decadência ou perempção;(...).Observando as 

circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, é forçoso reconhecer que o 

réu teria sua pena aplicada no mínimo ou em patamar próximo do mínimo, 

não excedendo a 1 (um) ano de detenção. Logo, no presente caso, o 

prazo prescricional é de 03 (três) anos, nos termos do inciso VI do artigo 

109 do Código Penal.Do recebimento da denúncia (06.05.2015) até a 

presente data, constata-se lapso temporal superior a 03 (três) anos, 

período em que não houve outras causas interruptivas ou suspensivas da 

prescrição, fazendo-se necessário o reconhecimento da prescrição da 

pretensão punitiva do delito de lesão corporal.Pelo exposto, nos termos do 

artigo 109, inciso VI, e 107, inciso IV, ambos do Código Penal, reconheço a 

prescrição da pretensão punitiva e decreto a extinção da punibilidade do 

crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c com art. 5º, II da Lei 

11.340/06, atribuídos ao denunciado Fernando Barbosa de 

Freitas.P.R.I.Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos 

com as baixas necessárias.Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 224884 Nr: 5826-56.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Jhonata Lima Naiva, Ivan Luiz de 

Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glauciane Izummy 

Tamayoce - OAB:MT 19.950

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO JHONATA LIMA NAIVA, Rg: 

6043438, Filiação: Deuza de Souza e Adailton José, data de nascimento: 

03/10/1992, brasileiro(a), natural de Godofredo Viana-MA, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O ACUSADO foi denunciado pela prática do delito 

descrito no art. 157, §2º, inc. I e II do Código Penal. Fato ocorido em 

24/03/2016, na propriedade denominada "ESTÂNCIA TREVO", localizada 

na BR 158, zona rural, no Município de Barra do Garças/MT.

Despacho: Vistos, etc.Defiro a cota ministerial retro.Cite-se o acusado, por 

edital, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 361, do CPP, com 

os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 

396, caput).Na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, 

caput).Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Janete Gehm, digitei.

Barra do Garças, 20 de outubro de 2017

Stephano Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 196318 Nr: 1338-92.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonnathan José Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Alves Valim Brito 

Costa - OAB:MT 16.131, Hallex Sandro Mingoti Rêgo - OAB:MT 

15.093

 Vistos.

Diante do julgamento proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, fls. (222/226 v), cumpra-se a sentença (fls. 161/169), nos termos 

do acordão.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 278436 Nr: 6302-26.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PGD, ATdS, PCV, ACSdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA GRAZIANE 

DELMONDES - OAB:17744

 REVOGO a proibição de ADALBERTO TEIXEIRA DA SILVA de ausentar-se 

da comarca e do país. Todavia, deverá sempre comunicar previamente à 

este juízo acerca de eventual período de ausência desta urbe e do 

país.Ante a presente decisão, desnecessária a autorização judicial para 

ausência do país. Outrossim, proceda-se com a imediata devolução do 

passaporte apreendido nos autos ao denunciado.Revogam-se as 

disposições em contrário à esta decisão, devendo as demais cautelares 

serem mantidas.Oficie-se a Superintendência da Polícia Federal acerca da 

revogação da proibição. Acerca da quebra dos sigilos bancário e fiscal de 

Adalberto Teixeira da Silva (CPF nº 725.902.701-00), dos terceiros Paulo 

César Venere (CPF nº 108.904.178-06) e Ana Cláudia Soares de Lima 

(CPF nº 014.662.011-93), no período compreendido entre 18.09.2013 a 

24.10.2017, revogo a determinação de comunicação da Secretaria da 

Receita Federal do Brasil e ao Banco Central do Brasil (BACEN), para fins 

de atendimento das diligências supramencionadas, vez que tais diligências 

competem ao juízo por meio dos sistemas do BACEN e INFOJUD, pelo que 

determino a sua realização por meio dos referidos sistemas. Oficie-se 

pedindo a desconsideração dos ofícios de fls. 706/707.Por fim, ante a 

preliminar/pedido de absolvição postulado pelo denunciado, vistas ao 

Ministério Público pelo prazo legal.Certifique-se o Sr. Gestor acerca do 

ocorrido às fls. 708/743, vez que a sua não juntada ao feito em momento 

oportuno, ensejou a decisão de fl. 744, todavia, havendo posterior juntada 

ao feito, não fora certificado nos autos.Ciência ao Ministério Público e 

defesa.Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário com máxima 

urgência.Barra do Garças/MT, 18 de junho de 2018.Augusta Prutchansky 

Martins Gomes Negrão NogueiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 277205 Nr: 5542-77.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Augusto da Silva, Rithielly Borges dos 

Santos, Cemir Cardoso Lima Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 Diante do exposto, presentes as condições da ação e não se verificando 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo 

Penal, havendo justa causa para a ação penal, recebo a denúncia em 

desfavor dos denunciados JOSÉ AUGUSTO DA SILVA, RITHIELLY 

BORGES DOS SANTOS e CEMIR CARDOSO LIMA FILHO em todos os seus 

termos.Designo o dia 17/07/2018, às 13:00 horas (horário oficial de 

Cuiabá-MT), para a audiência de instrução e julgamento.(...) Cumpra-se 

COM MÁXIMA URGÊNCIA POR SE TRATAR DE RÉU PRESO. Barra do 

Garças/MT, 18 de maio de 2018.Augusta Prutchansky Martins Gomes 

Negrão NogueiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 277742 Nr: 5910-86.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Marcio Ferrari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvenna Rocha Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nadeska Calmon Freitas - 

OAB:11548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, DECLINO da competência, pelo que DETERMINO a 

redistribuição do presente feito a 3ª Vara Cível desta Comarca, para 

processamento e julgamento da presente matéria judicial.Com o trânsito em 

julgado, deem-se as baixas necessárias.Intimem-se as partes. 

Notifique-se o Ministério Público.Expeça-se o necessário. As providências 

COM MÁXIMA URGÊNCIA.Barra do Garças/MT, 18 de junho de 

2018.AUGUSTA PRUTCHANSKY MARTINS GOMES NEGRÃO 

NOGUEIRAJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 192957 Nr: 12343-48.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTEIR ALVES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Alves Valim Brito 

Costa - OAB:MT 16.131, Hallex Sandro Mingoti Rêgo - OAB:MT 

15.093

 Vistos.

Considerando a condenação do denunciado/representado, proceda-se 

com as anotações relativas às custas com às baixas necessárias e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 160767 Nr: 1470-57.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ednair Lina Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Silva Souza - 

OAB:23131/0

 Vistos.

Considerando a justificativa apresentada pela advogada em fls. 152/156, 

revogo a multa atribuída a advogada Amanda Silva Souza e a 

determinação para oficiar a OAB.

 Cumpra-se os demais termos da decisão de fls. 149.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 201915 Nr: 4912-26.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex da Mata Rocha - 

OAB:MT 18.258-O, ANDRÉ LUIS DE JEUS LAURINDO - OAB:18.483/MT, 

Jefferson Oliveira Costa - OAB:21242/O/MT

 Intimação do advogado do acusado para que, no prazo legal, apresente 

contrarrazões ao recurso de apelação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 218352 Nr: 1846-04.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): COA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:MT 16.653

 Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal contida na 

denúncia, para o efeito de condenar o acusado Cleidismar Oliveira 

Assunção como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, 

com as implicações da Lei nº. 11.340/2006. Portanto, passo a dosimetria 

da pena: A pena prevista para o crime de lesão corporal, tipificado no art. 

129, § 9º, do Código Penal, é de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 214133 Nr: 11931-83.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal constante 

da denúncia, no intuito de condenar o denunciado Marcos Vinicius 

Bittencourt Carvalho, como incurso nas penas do artigo 155, §1°, do 

Código Penal.Passo, assim, à dosimetria da pena.A pena prevista para o 

crime tipificado no artigo 155, §1º, do Código Penal é de 1 (um) a 4 

(quatro) anos de reclusão e multa.Atenta ao princípio constitucional da 

individualização da pena, analisando as circunstâncias judiciais 

enunciadas no art. 59, do Código Penal, e em observância ao art. 155, §1°, 

do Código Penal, verifico que o réu Marcos Vinicius Bittencourt Carvalho 

praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude, contudo 

inerente ao próprio tipo penal, razão pela qual deixo de valorar a sua 

culpabilidade de maneira negativa; o réu não registra outros antecedentes; 

poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, 

razão pela qual deixo de valorá-lo; não existem nos autos elementos 

suficientes à aferição da personalidade do agente, razão pela qual deixo 

de valorá-la; o motivo do crime foi o desentendimento entre o réu e a 

vítima, decorrente de relação doméstica, o qual já é punido pelo próprio 

tipo penal; as consequências são normais a espécie, nada tendo a se 

valorar como fato extrapenal; as circunstâncias do crime encontram-se 

relatadas nos autos, nada tendo a valorar, o comportamento da vítima em 

nada colaborou para a prática do delito.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001841-28.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SOELI BORTOLANZA (REQUERENTE)

CLAUDINO BORTOLANZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO JOSE ROSA (REQUERIDO)

MATEUS HENRIQUE PEREIRA LIMA (REQUERIDO)

 

Autos nº 1001841-28.2017.811.0004 Pólo Ativo: CLAUDINO 

BORTOLANZA e outros (1) Pólo Passivo: MATEUS HENRIQUE PEREIRA 

LIMA e outros (1) . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, e verifico que a parte reclamada não foi 

encontrada para citação, cabendo a parte autora indicar o endereço 

correto, o que não ocorreu. Assim, de acordo com o artigo 485, inciso III 

do Código de Processo Civil, extingue-se o processo sem o julgamento do 

mérito: III – Quando, por não promover os atos e diligências que lhe 

competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. (grifei) 

Ainda, a parte autora, sob pena de extinção foi intimada para apresentar 

endereço do autor que comprove seu domicilio nesta urbe, mantendo-se 

inerte. Deste modo, entendo que a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento no dispositivo retrocitado, ante a 

inércia da parte autora em adotar o ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no artigo 485, III do Código de Processo 

Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Após o trânsito em 

julgado. Arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010917-64.2011.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RABAIOLI RAMOS OAB - MT0014796A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEICY RODRIGUES CARNEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BLAINY DANILO MATOS BARBOSA OAB - MT0016023A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente LARISSA CRISTINA RABAIOLI 

RAMOS, por meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: 

RAFAEL RABAIOLI RAMOS - MT0014796A para se manifestar acerca da 

Carta Precatória devolvida ou continuidade do feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011809-94.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT0012971A (ADVOGADO)

 

Autos nº 8011809-94.2016.811.0004 Pólo Ativo: MARIA CONCEICAO DA 

SILVA OLIVEIRA Pólo Passivo: REINALDO LEITE DE OLIVEIRA Vistos, etc. 

1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 
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imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Revoga-se 

liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001765-04.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE GOMES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1001765-04.2017.811.0004 Pólo Ativo: NEIDE GOMES LIMA Pólo 

Passivo: OI MOVEL S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS e MATERIAIS c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER, onde afirma a 

autora que utilizou-se por pouco tempo do serviço da reclamada, sendo 

que neste período recebeu cobranças de planos, mensagens e ligações 

não realizadas, e apesar de todo esforço para cancelar o plano, restou 

infrutífero, de modo que continua recebendo cobranças que entende ser 

indevidas pela má prestação do serviço da ré. Na contestação, a 

Reclamada alega que a autora possuía um plano desde outubro/2015, e tal 

plano foi cancelado por inadimplemento em outubro/2017, e que os valores 

cobrados são devidos de serviços utilizados, não havendo que se falar 

em dever de indenizar. Pois bem, inicialmente verifico que a petição inicial 

apresentada pela parte autora é confusa, ao passo que inicialmente 

aparenta alegar jamais ter possuído qualquer plano com a ré, no entanto, 

posteriormente aparenta discutir serviços cobrados que entende ser 

indevidos pelo plano que possuía. Dessa forma, considerando que a parte 

autora confirma a existência da relação contratual entre as partes, 

entendo que o objeto da demanda consiste na analise das cobranças 

indevidas. Com efeito, em analise aos documentos apresentados pela 

parte autora não é possível confirmar suas alegações, primeiramente 

porque a parte autora não pagaria por quase dois anos serviços que não 

teria contratado, e segundo verifica-se que o valor da fatura aumentou 

gradativamente, objetivando o aumento do consumo, de forma que nesta 

situação, não pode-se cobrar da reclamada a denominada prova negativa, 

visto que caberia a parte autora comprovar que a cobrança seria indevida. 

No entanto, pela simples analise das faturas não é possível comprovar tais 

fatos, visto que a parte autora omitiu qual valor seria do seu plano, a data 

da contratação, entre outros dados que seriam fundamentais para 

comprovar suas alegações. Deste modo, a improcedência da inicial se 

impõe, sendo certo que as cobranças existentes, são de valores 

consumidos, e portanto devidos. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

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

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL. Revogo tutela eventualmente 

concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

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

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-32.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALADIM DOS SANTOS CAMILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO AILTON DA CUNHA OAB - GO39787 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000183-32.2018.811.0004 Pólo Ativo: ALADIM DOS SANTOS 

CAMILO Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS e MATERIAIS, onde afirma a autora que contratou o 

serviço de TV da ré em janeiro/2017, mas que em razão da má prestação 

do serviço (sinal ruim), solicitou o cancelamento três dias posteriormente 

no entanto continuou sendo cobrado pelas parcelas indevidamente. A 

Reclamada na contestação, aduz que o autor possui o referido plano 
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desde 2012, sendo que recentemente ligou para empresa informando que 

clicou equivocadamente no site na opção de cancelamento, mas que não 

desejava cancelar, solicitando o parcelamento das parcelas em atraso. 

Pois bem, ao final do primeiro áudio apresentado pela reclamada (ID 

12977181) é confirmado a alegação do autor de que o plano de TV já 

estaria cancelado, sendo que a negociação em questão seria referente ao 

seu plano de telefonia. Dessa forma, entendo que as informações do autor 

devem ser acolhidas, visto que a reclamada não comprovou a prestação 

do serviço entre o período de março a agosto, sendo certo que as 

cobranças apresentadas pelo autor, são indevidas. 3.1 Da restituição em 

dobro No que tange a cobrança de valores indevidos, a doutrina e a 

jurisprudência pátria tem se inclinado para a restituição em dobro dos 

valores cobrados indevidamente, nos moldes do art. 42, parágrafo único 

do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a única hipótese em que 

é vedada a repetição do indébito é no caso de engano justificável, o que 

não é o caso dos autos, vez que a reclamada efetuou a cobrança de 

forma intencional, visto que os serviços foram cancelados 

antecipadamente, e a reclamada continuou efetuando cobranças. Desse 

modo, o quantum da repetição do indébito consiste no valor de R$ 532,00 

(quinhentos e trinta e dois reais) que deve ser pago em dobro, uma vez 

que foi cobrado indevidamente. 3.3. DO DANO MORAL No que tange ao 

pedido de reparação a titulo de dano moral, entendo que a conduta da 

reclamada causou sim abalo moral a Reclamante, abalo esse passível de 

indenização, posto que as cobranças indevidas geram aborrecimentos 

diversos de mero dissabor, uma vez que frustam a relação de consumo e 

confiança entre a promovente e a Promovida. Portanto, restou-se 

comprovada a responsabilidade na conduta da reclamada, pois no sistema 

do C.D.C., é dever e risco profissional do fornecedor de serviços agir 

corretamente e segundo lhe permitem as normas jurídicas imperativas. 

Entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela 

Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a 

ele a dor e/ou sofrimento causado, mas especialmente deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, 

razoabilidade e severidade. A respeito do valor da indenização por dano 

moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No 

direito brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou 

entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, 

desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde 

que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível com a 

situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, 

Responsabilidade Civil, atualização em matéria de responsabilidade por 

danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal injusto 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$4.000,00 

(quatro mil reais). 5. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para, 0t: a) CONDENAR, o Reclamado 

CLARO S/A, a pagar a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) à titulo de 

indenização por danos morais ocasionados a Reclamante ALADIM DOS 

SANTOS CAMILO, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(362 STJ) . B) ) CONDENAR o reclamado, a devolução em dobro a 

reclamante da importância de R$ 532,00 (quinhentos e trinta e dois reais), 

a titulo de dano material, com juros de 1% (um por cento) a partir da 

citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC, 

a contar do desconto de cada parcela (54 STJ). Como consequência da 

presente sentença declaro inexistente a relação contratual entre as partes 

referente aos débitos discutidos neste processo. Sem custas e 

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

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

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

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-91.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CORACI CAMILO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLLA PARREIRA ALMEIDA OAB - MT0020976A (ADVOGADO)

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS INTIMAÇÃO BARRA DO 

GARÇAS , 19 de junho de 2018. O presente expediente tem por finalidade 

a intimação de Vossa Senhoria para que apresente resposta aos 

Embargos de Declaração no prazo de 5 (cinco) dias. Processo: 

1000095-91.2018.8.11.0004; Valor causa: R$ 35.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: CORACI CAMILO RODRIGUES 

Parte Ré: REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. CELIA GAMA CARVALHO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS E 

INFORMAÇÕES: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 TELEFONE: (66) 34011598

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000362-97.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALTANAIR JUSTINO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO AUGUSTO FREITAS GONCALVES OAB - MT7490/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerente, para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-10.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA SANTANA OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Autos nº 1000081-10.2018.811.0004 Pólo Ativo: ANTONIA SANTANA 

OLIVEIRA DOS SANTOS Pólo Passivo: AZUL LINHAS AÉREAS 

BRASILEIRAS S/A VISTOS, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 
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julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS, onde afirma a Reclamante em resumo, 

que realizou uma viagem 23.01.2017, com saída de Rio de Janeiro/ RJ e 

destino a Barra do Garças/MT, mas em razão das condições climáticas, o 

desembarque ocorreu na cidade de Rondonópolis/ MT. Após o 

desembarque foi informada que suas malas teriam sidos extraviadas. 

Aduz que a Ré não entrou em contato, e que ao ligar para a reclamada foi 

informada que sua bagagem foi encontrada e estaria na sua residência em 

25.01.2017. Assim, pela atitude indevida da Reclamada, pleiteia 

condenação em danos morais. A empresa promovida na contestação 

aduz que devolveu a bagagem da autora em dois dias uteis, cumprindo 

sua obrigação, não sendo esse lapso temporal suficiente para 

caracterizar abalo moral. Pois bem, em que pese as alegações da parte 

Reclamada, ainda que o extravio tenha perdurado por dois dia, é evidente 

a falha na prestação do serviço, visto que tal situação causou sim 

transtornos a parte autora. Nesse contexto, evidente que houve vício na 

prestação do serviço e que a culpa não foi da consumidora, uma vez que 

ao desembarcar é de responsabilidade a entrega imediata da bagagem 

aos passageiros. Havendo típica relação de consumo, nos termos do art. 

14 da Lei 8.078/90, a responsabilidade do fornecedor do produto ou 

serviço é objetiva, onde basta haver a relação de causalidade entre a 

conduta do agente e o dano sofrido pela vítima, para emergir o dever de 

reparar os danos decorrentes. Ademais, denota-se que é 

responsabilidade das empresas transportadoras, os bens transportados 

por esta, pois deve transportar as bagagens dos passageiros e levá-las 

incólume ao seu destino, para que não seja caracterizada a má prestação 

de serviço. Não incide qualquer dos motivos elencados no § 3º do art. 14, 

do CDC, logo, ressai o dever de indenizar. O fato ultrapassa a linha do 

mero dissabor, pois é cediço que a parte autora passou a conviver com 

uma situação inesperada que lhe causou constrangimentos, 

aborrecimentos e preocupações. Nesse sentido a jurisprudência: Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. DANOS MORAIS. VERBA 

HONORÁRIA. EXTRAVIO TEMPORÁRIO E VIOLAÇÃO DE BAGAGEM. Falha 

na prestação de serviço configurada, diante da violação e extravio 

temporário da bagagem. Danos morais. Mantido o quantum indenizatório. 

Verba honorária. Majoração. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70053854295, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 

30/10/2013). Dessa forma, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 4. DISPOSITIVO 

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

Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para a) 

CONDENAR, a Reclamada AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A a 

pagar a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) à titulo de indenização por 

danos morais ocasionados à Reclamante ANTONIA SANTANA OLIVEIRA 

DOS SANTOS, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) a partir 

da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo 

INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 

STJ). Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

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

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001929-66.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH GONCALVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT0012971A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FREDERICO FLEURY CURADO BROM OAB - GO15245 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1001929.66.2017.811.0004 Pólo Ativo: RUTH GONCALVES 

SILVA Pólo Passivo: BANCO DA AMAZONIA SA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

em resumo, que teve seu nome negativado indevidamente visto que não 

possuía nenhum debito com o réu, pois efetuou a quitação integral de seu 

empréstimo. O Reclamado na contestação, impugna genericamente as 

alegações iniciais, aduzindo que tal fato por si só não é capaz de produzir 

abalo moral. Em que pese as alegações da parte Reclamada, verifico que 

não apresenta nenhum documento apto a comprovar a origem da divida, 

restando evidente que a inserção do nome da parte autora no cadastro de 

negativação foi indevido. 3.1. DO DANO MORAL No que tange ao pedido 

de reparação a titulo de dano moral, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao Reclamante, abalo esse passível de 

indenização, posto que as cobranças indevidas geram aborrecimentos 

diversos de mero dissabor, uma vez que frustam a relação de consumo e 

confiança entre a promovente e a Promovida. É a orientação do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que "a inércia do credor em promover a 

atualização dos dados cadastrais, apontando o pagamento, e 

consequentemente, o cancelamento do registro indevido, gera o dever de 

indenizar, independentemente da prova do abalo sofrido pelo autor, sob 

forma de dano presumido" (STJ-RESP Nº 1.149.998 - RS - Relatora: Min. 

Nancy Andrighi- DJ: 07/08/2012). Nesse sentido: DANOS MORAIS - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO- APÓS PAGAMENTO DA DÍVIDA - DANO COMPROVADO - 

ORIENTAÇÃO DO STJ- FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO- CARÁTER 

PEDAGÓGICO - Segundo a mais moderna orientação do colendo Superior 

Tribunal de Justiça, "a inércia do credor em promover a atualização dos 

dados cadastrais, apontando o pagamento, e consequentemente, o 

cancelamento do registro indevido, gera o dever de indenizar, 

independentemente da prova do abalo sofrido pelo autor, sob forma de 

dano presumido" (STJ-RESP Nº 1.149.998 - RS - Relatora: Min. Nancy 

Andrighi- DJ: 07/08/2012). - A indenização por danos morais deve ser 

fixada dentro dos parâmetros de punição do ofensor e compensação do 

ofendido pelos danos sofridos, sem ocasionar enriquecimento ilícito e nem 

estimulação de repetição do ato do ofensor, em face do caráter 

pedagógico da medida. (TJ-MG - AC: 10024121043889001 MG , Relator: 

Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 30/01/2014, Câmaras 

Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2014) O dano 

moral decorrente da indevida inscrição do nome do devedor em cadastro 

de maus pagadores deve ser ressarcido pelo dano moral 
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independentemente da comprovação da ocorrência de efetivos prejuízos 

patrimoniais. Sobre o assunto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA 

FIXA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA 

NEGATIVAÇÃO EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL 

CONFIGURADO, A ENSEJAR O DIREITO À REPARAÇÃO. REDUÇÃO 

VALOR INDENIZATÓRIO PARA MELHOR ATENDER À RAZOABILIDADE. 

RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, PREJUDICADO O APELO 

ADESIVO. Restou incontroversa a ocorrência da negativação do nome da 

autora em serviço de proteção ao crédito, providência que se mostrou 

indevida, ante a constatação de que não havia débito pendente. O dano 

moral se apresenta inequívoco, diante do simples fato da anotação, 

ensejando o direito à reparação. Reputa-se mais razoável, no caso, a 

fixação do valor indenizatório em R$ 4.000,00, montante a ser corrigido a 

partir da prolação da sentença e acrescido de juros de mora a contar da 

c i t a ç ã o .  ( T J - S P  -  A P L :  1 2 9 5 9 5 8 2 0 1 0 8 2 6 0 0 3 2  S P 

0012959-58.2010.8.26.0032, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 

31/07/2012, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

31/07/2012) Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade na 

conduta da reclamada, pois no sistema do C.D.C., é dever e risco 

profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe 

permitem as normas jurídicas imperativas. Não assiste razão a parte ré 

quando diz sobre a inexistência de dano moral indenizável, pois não houve 

ilicitude da sua parte, mas o simples fato da reclamada ter negativado 

INDEVIDAMENTE o nome da reclamante junto ao SPC/SERASA/CARTÓRIO, 

já é suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico na nossa 

jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando 

comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas 

é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro 

para aferir a sua dor e a sua mágoa. Sobre o assunto: DANO MORAL - 

NOME - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO - 

DESNECESSIDADE - VALOR - FIXAÇÃO. 1. A indevida inclusão de nome 

nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexistente, configura ilícito 

indenizável. 2. A condenação por dano moral independe de prova do 

prejuízo efetivo, por estar relacionado com a afetação do estado de 

espírito daquele que foi ofendido em seu patrimônio imaterial, haja vista a 

repercussão negativa derivada da injusta inclusão de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. 3. Na fixação do dano moral, o julgador 

deve levar em conta o grau de constrangimento para a vítima e as 

possibilidades financeiras do ofensor, evitando estipular valor exagerado, 

a ensejar lucro fácil, ou irrisório, a ponto de não servir para coibir novas 

ocorrências.(TJ-MG - AC: 10145110211649001 MG , Relator: Guilherme 

Luciano Baeta Nunes, Data de Julgamento: 18/06/2013, Câmaras Cíveis / 

18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2013) CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PRELIMINAR DE FALTA DE REPRESENTAÇÃO - REJEIÇÃO - PRELIMINAR 

DE COISA JULGADA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - 

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA - DANO MORAL - 

PROVA DO PREJUÍZO - DESNECESSIDADE - VALOR DA INDENIZAÇÃO - 

CIRCUNSTÂNCIAS E PARÂMETROS NÃO OBSERVADOS - REDUÇÃO - 

CABIMENTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Estando a ré devidamente 

representada nos autos por procurador regularmente munido de mandato 

ad judicia outorgado por dois diretores, como autoriza o contrato social, 

não há se falar em falta de representação. - Não se configura coisa 

julgada se a causa de pedir na ação é distinta da causa de pedir da ação 

anterior. -Se as questões argüidas pela parte não foram apreciadas 

quando do julgamento de ações anteriores, cuja causa de pedir foi distinta, 

tal parte possui interesse de agir para propositura de nova ação que visa 

a apreciação de tais questões pelo Judiciário. - A simples negativação 

indevida enseja dano moral e direito à indenização, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao bom nome do cidadão. - A suposta fraude de terceiro não isenta de 

responsabilidade o prestador de serviço, sendo que esta circunstância 

apenas influencia na fixação do valor da indenização. - Deve ser reduzido 

o valor da indenização quando incompatível com as circunstâncias do fato 

e com os parâmetros dos Tribunais. - Preliminares rejeitadas e recurso 

provido em parte.(TJ-MG - AC: 10145120646552001 MG , Relator: Márcia 

De Paoli Balbino, Data de Julgamento: 23/05/2013, Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2013) Entretanto, é de se 

salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$7.000,00 (sete mil reais). 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

mantendo os efeitos da tutela, para: a) CONDENAR, o Reclamado BANCO 

DA AMAZONIA SA, a pagar a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) à 

titulo de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante RUTH 

GONCALVES SILVA, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) 

ao mês, a partir do evento danoso(Súmula 54 do STJ) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(Súmula 362 STJ). b) Como consequência da presente sentença, 

DECLARO inexistente o débito oriundo da negativação em discussão no 

processo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Sem custas e 

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

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

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002071-70.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA AUXILIADORA SENHORANO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO DE MARTINS E PINHEIRO OAB - MT0004431A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1002071-70.2017.811.0004 Pólo ativo: JUREMA AUXILIADORA 

SENHORANO LOPES Pólo passivo: TELEFÔNICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 

. RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES, oferecido parte Reclamada, 

alegando existência de OMISSAO na sentença proferida sob argumento 

de que não houve comprovação do cancelamento, não podendo o pedido 

da parte autora ter sido acolhido. Em análise às circunstâncias e 

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

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

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

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. Configura-se OMISSÃO a ausência de pronunciamento judicial, por 

algum lapso, sobre algum ponto que devia ter se pronunciado. No caso, os 

danos morais concedidos os pedidos da parte autora não somente foram 

acolhidos pelo reconhecimento de que houve cancelamento do plano, mas 

sim que a cobrança da dívida estaria prescrita, tudo devidamente 

fundamentado, com entendimento jurisprudencial, somados à livre 

apreciação e convencimento desde juízo amparado na legislação vigente, 

conforme sentença proferida. No mais, não se trata de OMISSÂO a 

pretensão do Embargante e sim, de insatisfação com a sentença, a qual o 

Recurso Inominado é o recurso devido. Dessa forma, não há que se falar 

em OMISSÃO, vício previsto no artigo 1.022, II do NCPC, devendo os 
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presentes embargos ser rejeitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

recebo o presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO 

INFRINGENTES, e os REJEITO, mantendo a sentença proferida. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011772-67.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA CAMPOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR OAB - MT0020394A 

(ADVOGADO)

RENATO SILVA VILELA OAB - MT0017368A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000791-64.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WCLEBIA FIGUEIREDO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamada, por meio de seu Advogado(a) para se 

manifestar acerca da continuidade do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000357-41.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DIVINO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE INACIO OLIVEIRA OAB - RO0005872A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1000357-41.2018.811.0004 Pólo Ativo: ANTONIO DIVINO DE 

CAMPOS Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, onde a parte autora em 

resumo aduz que possuí um plano de telefonia com a ré no número (66) 

99652-4684, no valor de R$45,00, seno que no mês e janeiro/2018 

recebeu a fatura no valor e R$69,99, e ao entrar em contato com a ré, 

alegaram que seu plano teria sido alterado, porém o autor afirma jamais ter 

solicitado nenhuma alteração. Posteriormente alterou seu plano para o 

valor de R$33,00, mas se nega a pagar a fatura indevida, sendo que além 

desta fatura a reclamada esta cobrando a fatura do mês de dezembro ao 

qual esta paga, mantendo os serviços do autor suspensos. A reclamada 

na contestação aduz que a cobrança é devida, e que os valores cobrados 

são relativos a serviços solicitados e utilizados, pugnando pela 

improcedência da inicial, visto que o autor deu causa ao bloqueio por 

ausência do pagamento. Pois bem, evidente que o fato da reclamada ter 

alterado o plano do autor sem seu consentimento (tendo em vista que não 

foi provado), é uma atitude indevida, sendo certo que o autor não poderá 

ser responsabilizado por erro da reclamada. Assim, a fatura do mês de 

janeiro deverá ser alterada para o valor do plano anterior, qual seja 

R$45,00. O autor apresenta protocolo de ligação onde comprova que 

tentou resolver a celeuma, no entanto, não havendo retificação da fatura 

discutida nos autos, ingressou com a presente ação. Assim, considerando 

que o autor comprovou a tentativa de resolver a situação de forma 

administrativa, e não somente deixou de pagar a fatura, entendo que deve 

a reclamada ser responsabilizada, pois o bloqueio da linha do autor 

configurou abuso moral. 3.3 DO DANO MORAL No que tange ao pedido de 

reparação à titulo de Dano Moral, entendo que a conduta da Reclamada 

causou sim abalo moral a Reclamante, abalo esse passível de 

indenização, posto que falha na prestação do serviço frustam a relação 

de consumo e confiança entre a promovente e a promovida. É assente na 

jurisprudência atual que a cobrança de valores diversos do pactuado em 

relação de consumo, caracteriza abalo moral, passível de indenização, 

nesse sentido: CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA. 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. COBRANÇA DE VALOR DIVERSO DO 

PLANO CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA. Consumidora contratou 

pacote de serviços da reclamada, de telefonia fixa, no valor de R$ 79,80 

(setenta e nove reais e oitenta centavos) mensais. Ocorre que recebeu 

faturas com cobrança de valor diverso ao contratado. 2. A parte contrária 

não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva utilização de outros 

serviços que não estavam inclusos no plano ofertado, ônus que lhe cabia, 

nos termos do art. 333, inc. II, do CPC. De consequência, deve a ré 

proceder com a manutenção do plano ofertado e, a devolução dos valores 

cobrados indevidamente de forma dobrada, nos termos do art. 42, § único 

do CDC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - Recurso 

Cível: 71004819264 RS, Relator: Marlene Landvoigt, Data de Julgamento: 

26/08/2014, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 28/08/2014) (grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO MORAL. COBRANÇA DE VALOR 

REFERENTE A PLANO DIVERSO DO CONTRATADO. Cobrança de valor 

referente a plano diverso do contratado e de valor superior. Inscrição 

indevida do nome do consumidor em órgão restritivo de crédito. Dano 

moral caracterizado, ensejando a respectiva indenização. VALOR 

INDENIZATÓRIO. O quantum indenizatório, atendido o princípio da 

razoabilidade, deve ser fixado considerando as circunstâncias do caso, o 

bem jurídico lesado, a situação pessoal do autor, inclusive seu conceito, o 

potencial econômico do lesante, a idéia de atenuação dos prejuízos do 

demandante e o sancionamento do réu a fim de que não volte a praticar 

atos lesivos semelhantes contra outrem. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(TJ-RS - AC: 70055747927 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de 

Julgamento: 25/03/2014, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 02/04/2014) (grifo nosso) RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. COBRANÇA 

INDEVIDA NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO, CUJO DÉBITO ERA 

DESCONTADO DIRETO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DESCASO COM O CONSUMIDOR. DANO 
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MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. Não há 

que se falar em ilegitimidade passiva da ré, pois, ainda que seja o 

empregador quem realize o débito em folha de pagamento, os valores 

cobrados na fatura são lançados pela própria requerida, a qual recebe os 

valores descontados do contracheque do autor. Portanto, sendo ela a 

prestadora dos serviços, evidenciada está a sua responsabilidade pelos 

danos causados ao consumidor. Restou evidenciado nos autos que o 

autor teve incluído em sua fatura de cartão de crédito valores de compras 

que alega não ter feito. Diante da contestação dos valores lançados na 

fatura, era ônus da demandada demonstrar minimamente a origem dos 

lançamentos, prova que não veio aos autos. Ainda que se admita que o 

autor, ao notar os lançamentos indevidos em sua fatura, não tenha 

adotado as medidas de segurança previstas em um contrato de adesão, a 

ré tinha plenas condições de demonstrar, ainda que minimamente, a origem 

de cada lançamento. Somente assim, poderia haver a análise da culpa 

concorrente do consumidor e eventual exclusão de responsabilidade em 

relação à ré. A ausência de provas a respeito da origem dos débitos 

permite a conclusão que os lançamentos foram indevidos e que, diante do 

pagamento realizado por desconto em folha de pagamento, impõe-se o 

dever de ressarcir os valores cobrados e pagos indevidamente, nos 

termos do art. 42, § único do CDC. Não há que se falar em mero dissabor 

quando uma pessoa tem parte de seu salário descontado indevidamente 

por débitos que não deu origem, comprometendo seu sustento de forma 

considerável. Ainda, a requerida age com descaso e desrespeito com o 

consumidor ao resistir em encontrar uma solução para o impasse, seja no 

âmbito administrativo, seja no âmbito jurídico. O quantum arbitrado a título 

de danos morais, em R$2.500,00, que não comporta minoração, pois 

adequado aos parâmetros adotados pelas Turmas Recursais Cíveis em 

casos análogos. Ademais, é condizente com os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, sendo mínimo para atingir o caráter 

pedagógico e punitivo. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004814166, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp 

Dreher, Julgado em 27/06/2014) Evidente que a cobrança de valores 

indevidos é fato que configura lesão extra-patrimonial, capaz de gerar a 

condenação por dano moral. Constatado o dano moral, deve ser verificada 

a respectiva reparação, para o que imperioso o atendimento das vias 

adequadas. É cediço que, para a fixação do valor da indenização, 

deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como 

sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento 

do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da 

culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal justo experimentado pelo ofendido quanto a punição 

do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, 

entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da 

ofensa, a situação econômica da ofensora e ofendida, bem como o como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação 

da indenização em R$4.000,00 (quatro mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do 

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

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, mantenho os efeitos 

da tutela, para: a) CONDENAR a Reclamada TELEFONICA BRASIL S/A a 

pagar a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) à titulo de indenização por 

danos morais ocasionados ao Reclamante ANTONIO DIVINO DE CAMPOS, 

valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC 

devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). b) 

DETERMINAR a Reclamada que altere a fatura do mês de janeiro/2018 para 

o valor de R$45,00, cabendo ao autor liquidar a fatura, sendo que deverá 

o vencimento corresponder ao mesmo da fatura do mês subsequente do 

mês de expedição. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

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

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

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000808-03.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PEREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO PAZ DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pela parte promovente, alegando defeito na 

prestação dos serviços. Pede danos. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Tenho que analisando detidamente os 

autos, tenho que razão não assiste ao promovente. O (a) autor (a) alega 

defeito na prestação do serviço, mas não junta documentos que 

evidenciam sua fórmula. Pelo contrato juntado e o recibo, fica claro nas 

especificações que as despesas foram de diferença de urna, e 

preparação do corpo, serviços que de fato não estavam previstos nas 

cláusulas do contrato. O descumprimento contratual por si só não gera 

danos morais, ainda mais no caso que sequer existiu ato ilícito. Não traz 

nenhuma prova também que tenha tentado resolver a questão de forma 

administrativa. Ante a absoluta falta de provas, e a manifesta inadequação 

da fórmula eleita, a improcedência é o único caminho que a ação pode 

tomar. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 

489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 17 de Junho de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011783-96.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA JULIANA MORENO VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR OAB - MT0020394A 

(ADVOGADO)

RENATO SILVA VILELA OAB - MT0017368A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012157-83.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALTEMAR DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRENE JOSE FERNANDES (REQUERIDO)

FERNANDO AVELAR DE CARVALHO MARCAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO)
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INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE para que compareça à audiência de conciliação 

designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 31/07/2018 Hora: 12:40 Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 31/07/2018 Hora: 12:20 , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012157-83.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALTEMAR DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRENE JOSE FERNANDES (REQUERIDO)

FERNANDO AVELAR DE CARVALHO MARCAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO, , para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - 

Juizado Especial de Barra do Garças Data: 31/07/2018 Hora: 12:40 Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 31/07/2018 Hora: 12:20 , sob pena de revelia.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 8010907-15.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS EVANGELISTA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS OAB - MT0016065A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS EVANGELISTA DE LIMA (INTERESSADO)

 

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

do(a) REQUERENTE: TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS - MT0016065A 

para que compareça na secretaria para retirada do alvará .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000897-89.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

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

do(a) REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - 

MT0017620Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 17/07/2018 Hora: 12:40/MT , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010320-56.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA FERRARI BORTOLINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI RODRIGUES DE LIMA OAB - MT0016653A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RILDO ALVES DE LIMA (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora/exequente, por meio de seu(sua)(s) 

advogado(a)(s), para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre 

a carta precatória devolvida e juntada no Id 13262633, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000898-74.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA REGINA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

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

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

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 18/07/2018 

Hora: 12:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000899-59.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA REGINA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIEN CODE SISTEMAS E SOFTWARE LTDA - ME (REQUERIDO)

 

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

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

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 18/07/2018 

Hora: 12:20/mt , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000901-29.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA REGINA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

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

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

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 18/07/2018 

Hora: 12:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000901-29.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA REGINA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

MT0011065S-A,, para que compareça à audiência de conciliação 

designada para o dia 18/07/2018 Hora: 12:40 /MT, sob pena de revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000902-14.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIENE BORGES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES OAB - MT0013613A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MEDBARRA SERVICOS HOSPITALARES LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

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

do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - MT0013613A-O 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

17/07/2018 Hora: 13:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000903-96.2018.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE JESUS BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO AIRES SIQUEIRA (REQUERIDO)

 

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

do(a) REQUERENTE: POLLYANA SOARES MATOS - MT0018383A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

17/07/2018 Hora: 14:00/mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000908-21.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON ALVES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

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

do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - MT0016625A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

17/07/2018 Hora: 15:20 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000907-36.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON ALVES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

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

do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - MT0016625A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

17/07/2018 Hora: 15:00/mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000909-06.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ILMA CRISTINA DE SALES GOULART (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO CARVALHO DE FREITAS OAB - GO17934 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONVEF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

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

do(a) REQUERENTE: PABLO CARVALHO DE FREITAS - GO17934 para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 17/07/2018 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000913-43.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI DIVINA RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS OAB - MT19171/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

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

do(a) REQUERENTE: DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - MT19171/O 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

17/07/2018 Hora: 17:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010673-62.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMIANO OLIVEIRA & SILVA TRANSPORTES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MAYRUNA SIQUEIRA BELEM OAB - MT0015672A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PC. LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora/exequente, por meio de seu(sua)(s) 

advogado(a)(s), para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre 

a carta precatória juntada no Id 10099819, com a certidão negativa, sob 

pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010688-31.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO R. DA SILVA BARBOSA INSTALADORA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. PARREIRA COMERCIO (REQUERIDO)

 

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

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - MT0008963A, para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 23/10/2018 

Hora: 13:00 (MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011103-77.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ARAUJO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT0005876A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. Os autos não se encontram apto para julgamento. Verifica-se 

na inicial que o autor ingressou com a presente demanda contra duas 

reclamadas, sendo certo que a segunda não foi citada. Assim, 

DETERMINO a secretaria que inclua no polo passivo da demanda a 

segunda reclamada (POSITIVO INFORMÁTICA S/A), designando nova data 

de audiência de conciliação, devendo a mesma ser citada. Oportunamente, 

DECLARO a REVELIA da primeira reclamada ( MOVEIS ROMERA), que não 

compareceu ao ato (audiência) e não apresentou contestação. Submeto a 

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

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001961-71.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO LUZ IGLESIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO TEIXEIRA GUIMARAES OAB - MT0021665A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARÇAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. O processo não se encontra apto para julgamento. Como se 

sabe não é possível realização de perícia técnica nos Juizados Especiais, 

e com efeito a única forma de analisar a questão trazidas aos autos, é 

comparando as faturas suspostamente indevidas com faturas anteriores e 

posteriores ao fato alegado pelo autor. Assim, intime-se ao autor para 

apresentar faturas do mês de novembro/2017 a junho/2018, no prazo de 

05 (cinco) dias. Após o prazo, com ou sem cumprimento, devolvam os 

autos conclusos. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 
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Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 237379 Nr: 14362-56.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcimiro Mariano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 DESPACHO

Autos nº: 14362-56.2016.811.0004 Código: 237379

Vistos.

1. DEFIRO a cota ministerial constante em fl. 73, eis porque determino a 

expedição de mandado de constatação com a finalidade de que o Oficial 

de Justiça avalie e certifique o atual estado de saúde do autor do fato.

2. Após, renovem-se vistas ao Ministério Público.

3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 07 de junho de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-58.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA VALIATI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000039-58.2018.811.0004 Pólo ativo: VANESSA VALIATI DA 

SILVA Pólo passivo: BANCO BRADESCARD S.A e outros (1) Vistos, etc. 1 

. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINAR - PERICIA Antes de 

adentrar no mérito, de proêmio verifico a necessidade de pericia técnica 

para analise dos fatos trazidos pelo autor, sendo que o presente Juízado 

Especial não pode fazer realização de pericias para analise da proporção 

de juros aplicados, e considerando que o autor não trouxe aos autos 

laudo ou documento apto que afirme que os juros são indevidos, o 

processo não poderá ser analisado por este juízo. Se caso a parte autora 

tivesse discutido somente a fraude contratual, tal pedido poderia ser 

analisado, no entanto seus pedidos se baseiam na cobrança indevida de 

juros e multas realizada em contrato de renegociação de divida, não 

entrando na esfera de competência deste juízo, diante a ausência de 

possibilidade para realização de pericia contábil. Com efeito, constato que 

a competência para o processamento e julgamento do processo é da 

Justiça Comum, pois para verificação da existência ou não de juros 

abusivos é necessário a pericia contábil, o que não é permitido no âmbito 

deste juízo. Posto que os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar 

ações de alta complexidade diante da interpretação literal do art. 3º da Lei 

9.099/95. In Verbis: O Juizado Especial Cível tem competência para 

conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas. Entendimento este respaldado em um 

dos pilares dos Juizados Especiais, dando característica fundamental dos 

atos nesse instituto, posto que o Princípio da celeridade significa que o 

processo dever ser rápido, e terminar no menor tempo possível, por 

envolver demandas economicamente simples e de nenhuma complexidade 

jurídica, a fim de permitir ao autor a satisfação quase imediata do seu 

Direito. Verificamos que a celeridade e concentração são características 

que fundamentam o empenho do legislador em evitar dilações de prazos, 

com a finalidade de impedir que obstruído nos seus trâmites normais. 

Deste modo há de se concluir há de se concluir que na seara dos 

Juizados Especiais não são cabíveis incidentes que protelem o julgamento, 

portanto não é admitida qualquer forma de intervenção de terceiros e se 

quer realizações de exames periciais, posto que, caso fosse possível a 

aplicabilidade desses procedimentos complexos, o Sistema do Juizado 

Especial deixaria de ser especial, pois sofreria todas as etapas 

burocráticas e complexas do sistema ordinário. Nesse sentido trago à 

baila a melhor jurisprudência: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA 

PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS ESTÁ ADSTRITA ÀS CAUSAS DE MENOR COMPLEXIDADE.2. 

NA HIPÓTESE DOS AUTOS, A RECORRIDA AFIRMA NÃO POSSUIR 

CONTRATO DE TELEFONIA COM A EMPRESA RECORRENTE, MAS A RÉ 

TROUXE AOS AUTOS DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA 

DE CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS P ARTES. ASSIM, É 

IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA 

VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO 

DOCUMENTO, REVELANDO-SE ADEQUADA A VALORAÇÃO DO JUIZ DA 

ORIGEM.3. DIANTE DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA 

PERICIAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA, VERIFICA-SE A 

COMPLEXIDADE DA MATÉRIA, QUE RESULTA NA INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, NOS TERMOS DO ART. 3º E 51, II, 

DA LEI 9.099/95.3º51II9.0994. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. A SÚMULA 

DE JULGAMENTO SERVIRÁ DE ACÓRDÃO, A TEOR DO QUE DISPÕE O 

ART. 46 DA LEI N. 9.099/95. CONDENADA A RECORRENTE AO 

PAGAMENTO DAS CUSTAS, QUE RESTA SUSPENSO EM RAZÃO DA 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. SEM HONORÁRIOS, EM FACE DA 

AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES.469.099 (260707520118070009 DF 

0026070-75.2011.807.0009, Relator: LEILA CURY, Data de Julgamento: 

08/05/2012, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Data de Publicação: 10/05/2012, DJ-e Pág. 314). JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESTITUIÇÃO DE VALOR RESIDUAL 

GARANTIDO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA 

CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.1.O CÁLCULO PARA 

RESTITUIÇÃO DO VALOR RESIDUAL GARANTIDO AO CONSUMIDOR, EM 

CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL, EXIGE PERÍCIA 

CONTÁBIL.2.NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA O DESLINDE DA 

QUESTÃO TORNA INCOMPETENTE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, NOS 

TERMOS DO ARTIGO 3º DA LEI 9.099/95.3º9.0993.RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS COM A SÚMULA DE JULGAMENTO SERVINDO DE 

ACÓRDÃO, NA FORMA DO ARTIGO 46, LEI 9.099/95. A RECORRENTE 

RESPONDE POR CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES 

ARBITRADOS EM 10% (VINTE POR CENTO) DO VALOR DA 

CONDENAÇÃO, NA FORMA DO ARTIGO 55 DA LEI 9099/95. SUSPENDO A 

COBRANÇA DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA, PELO PRAZO DE CINCO 

ANOS, A TEOR DO DISPOSTO NO ARTIGO 12, LEI 

1 0 6 0 / 5 0 . 4 6 9 . 0 9 9 5 5 9 0 9 9 1 2 1 0 6 0  ( 1 4 6 7 0 8 8 2 0 1 1 8 0 7 0 0 0 1  D F 

0014670-88.2011.807.0001, Relator: WILDE MARIA SILVA JUSTINIANO 

RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/03/2012, 1ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: 11/04/2012, DJ-e Pág. 

239,). JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

DEFEITO (OXIDAÇÃO) EM APARELHO CELULAR. POSSIBILIDADE DE 

MAU-USO OU UMIDADE EM DECORRÊNCIA DE EXPOSIÇÃO A ÁGUA DE 

CHUVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO 

INEQUÍVOCA DE NEXO DE CAUSALIDADE, QUE SÓ PODE SER OBTIDO 

POR PERÍCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA QUE SE CONFIRMA. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS.1.SE O APARELHO CELULAR APARENTA MAU-USO, 

ALÉM DA OXIDAÇÃO, FICA DIFÍCIL DETERMINAR O NEXO DE 

CAUSALIDADE PARA FINS DE CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL. 

CORRETA É A SENTENÇA QUE DECLARA A INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS CÍVEIS, DIANTE DA NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE 

PERÍCIA, O QUE TORNA A CAUSA COMPLEXA.2.SEM AVANÇO DE 
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MÉRITO NÃO HÁ MOTIVO PARA APRECIAÇÃO DA TESE LANÇADA PELO 

RECORRIDO NO SENTIDO DE SER P ARTE ILEGÍTIMA PARA RESPONDER 

PELO FATO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONFIRMADA DIANTE DA 

AUSÊNCIA DE PROVA DE CAPACIDADE FINANCEIRA DO RECORRENTE 

PELA RECORRIDA.3.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

HONORÁRIOS PELO RECORRENTE VENCIDO, ESTES ARBITRADOS EM 

10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, ARTIGO 55 DA LEI 

9099/95. SUSPENSA A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS, POR CINCO 

ANOS, EM FACE DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. A SÚMULA 

DE JULGAMENTO SERVIRÁ COMO ACÓRDÃO NA FORMA DO ARTIGO 46 

DA LEI  9 .099 /95 .559099469 .099 . (296805720118070007  DF 

0029680-57.2011.807.0007, Relator: WILDE MARIA SILVA JUSTINIANO 

RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2012, 1ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: 03/05/2012, DJ-e Pág. 

241). Ante aos entendimentos acima colacionados, independentemente do 

valor que lhe fora atribuído,, refogem da competência do juízo especial 

cível em decorrência da circunstância de complexidade do feito, que não 

se sujeitam/conformam/adequa ao procedimento especial delimitado pelo 

art. 3º da Lei Especial nº 9.099/95; posto que no caso concreto haverá a 

necessidade de promoção de perícia contábil para apurar se os valores 

cobrados são ou não legítimos. 4. DISPOSITIVO Isto Posto, diante da 

doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 3º c/c 51, II, 

da Lei 9.099/95, Sugiro a EXTINÇÃO DO PROCESSO ex officio, sem 

resolução do mérito, ante a necessidade de realização de pericia técnica. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000393-83.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA BORGES SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA PEREIRA GOMES OAB - MT0022226A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO DE SOUZA LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000393-83.2018.811.0004 Pólo Ativo: ANDREIA BORGES SILVA 

Pólo Passivo: ADAO DE SOUZA LIMA . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico que a parte autora 

requereu a desistência do processo, tendo em vista que efetuou o 

protocolo de forma equivocada, o que merece ser acolhido. De acordo 

com o artigo 487, inciso VIII, do Código de Processo Civil Brasileiro, 

extingue-se o processo sem julgamento do mérito: “VIII – homologar a 

desistência da ação”. Assim, desistindo à parte autora da ação, não há 

porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se encerra no momento da 

homologação de sua desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no artigo 487, VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o 

pedido de desistência da ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem 

resolução do mérito.. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente 

concedida. Arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

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

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-05.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE DEUS SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Visto, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade ou 

inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

em síntese, alega que teve seu nome indevidamente negativado, visto que 

jamais contratou qualquer serviço do Reclamado. O promovido apresentou 

sua contestação, alegando em síntese que a cobrança é devida, por 

serviços contratados pela autora, mas não apresenta nenhum 

comprovante da contratação do serviço informado. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão assiste a parte autora. Notório pelos 

documentos acostados aos autos, verifico que apesar da promovida 

alegar que o debito é legitimo, não apresenta nenhum documento apto a 

comprovar a origem da divida. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando configurada a 

falha na prestação de serviço praticada pela parte reclamada, visto que a 

ela caberia a analise dos documentos a fim de evitar esse tipo de 

ocorrência. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 
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COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$7.000,00 (sete mil reais). Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

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

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR o promovido BANCO 

DO BRADESCO.. ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), 

à título de dano moral, à parte autora JOAO DE DEUS SALES, em razão do 

ato ilícito cometido, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(362 STJ) Como consequência da presente sentença, DECLARO 

inexistente o debito em discussão neste processo. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 

40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001325-08.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE MIRANDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte da promovente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da 

lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando 

ainda que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força 

maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Que seja 

revogado efeitos antecipatórios eventualmente concedidos. Arquive-se. 

Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-26.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JILMAR RODRIGUES DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 
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quesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

em síntese, alega que teve seu nome indevidamente negativado, visto que 

jamais contratou o serviço da parte promovida. O promovido apresentou 

sua contestação, alegando em síntese que a cobrança é devida, por 

serviços contratados pela autora, mas não apresenta nenhum 

comprovante da contratação do serviço informado. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão parcial assiste a parte autora. Destarte, 

conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação, tais como, 

contrato assinado pelo Reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. A título exemplificativo, 

transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os 

documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui 

outras restrições além da discutida no presente processo, conforme 

relatório de negativação informado na inicial. O entendimento dos Tribunais 

Superiores é no sentido da ausência de danos morais em caso de legitima 

negativação preexistente (Súmula 385 STJ), no entanto considerando as 

negativações posteriores que também são legitimas não está sendo 

reconhecida a existência dos danos morais, pois caracteriza a figura do 

devedor contumaz. Nesse sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM PEJUS. Para que se proteja a 

honra, a imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se faz que esta 

traga incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a própria parte 

não cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há como cobrar 

de terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. Não tento havido 

recurso da ré, impõe-se a manutenção da sentença, quanto ao valor da 

indenização, tendo em vista a vedação de reformatio in pejus. (TJ-MG - 

AC: 10011130002279001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO 

MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. - Para que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma 

pessoa, mister se faz que esta traga incólume tais atributos da 

personalidade. Assim, se a própria parte não cuida de proteger os 

pressupostos de sua moral, não há como cobrar de terceiros prejuízos 

por suposta e inexistente lesão. (TJ-MG - AC: 10024101935195002 MG, 

Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/03/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2013) Com efeito, 

forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, pois ainda que a 

primeira negativação é ilegítima, existem outras que apesar de posteriores, 

são legitimas, de modo que impede a caracterização dos danos morais. 

Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do 

NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO 

são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

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

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: a) DECLARAR inexistência dos 

débitos em discussão neste processo. Sugiro improcedência dos pedidos 

de danos morais. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 

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

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-08.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES LEY TEIXEIRA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA OAB - MT24375/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

em síntese, alega que teve seu nome indevidamente negativado, visto que 

jamais contratou o serviço da parte promovida. O promovido apresentou 

sua contestação, alegando em síntese que a cobrança é devida, por 

serviços contratados pela autora, mas não apresenta nenhum 

comprovante da contratação do serviço informado. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão parcial assiste a parte autora. Destarte, 

conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação, tais como, 

contrato assinado pelo Reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 
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diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. A título exemplificativo, 

transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os 

documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui 

outras restrições além da discutida no presente processo (PROTESTO), 

conforme relatório de negativação informado na inicial. O entendimento 

dos Tribunais Superiores é no sentido da ausência de danos morais em 

caso de legitima negativação preexistente (Súmula 385 STJ), no entanto 

considerando as negativações posteriores que também são legitimas não 

está sendo reconhecida a existência dos danos morais, pois caracteriza a 

figura do devedor contumaz. Nesse sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM PEJUS. Para que se proteja a 

honra, a imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se faz que esta 

traga incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a própria parte 

não cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há como cobrar 

de terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. Não tento havido 

recurso da ré, impõe-se a manutenção da sentença, quanto ao valor da 

indenização, tendo em vista a vedação de reformatio in pejus. (TJ-MG - 

AC: 10011130002279001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO 

MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. - Para que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma 

pessoa, mister se faz que esta traga incólume tais atributos da 

personalidade. Assim, se a própria parte não cuida de proteger os 

pressupostos de sua moral, não há como cobrar de terceiros prejuízos 

por suposta e inexistente lesão. (TJ-MG - AC: 10024101935195002 MG, 

Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/03/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2013) Com efeito, 

forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, pois ainda que a 

primeira negativação é ilegítima, existem outras que apesar de posteriores, 

são legitimas, de modo que impede a caracterização dos danos morais. 

Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do 

NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO 

são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

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

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: a) DECLARAR inexistência dos 

débitos em discussão neste processo. Sugiro improcedência dos pedidos 

de danos morais. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 

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

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000313-22.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVES FERMANIAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

alegando que teve seu nome indevidamente negativado, visto que jamais 

contratou o serviço da parte promovida. O promovido apresentou sua 

contestação, apresentando contrato devidamente assinado, onde 

comprova a origem da divida em nome da parte autora. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão não assiste a parte autora. O autor alega que 

desconhece a origem do débito, requerendo a desistência da ação, para 

posterior ingresso na justiça comum para realização de pericia técnica. 

Entendo que cabe a desistência da ação em qualquer momento do 

processo, inclusive não havendo necessidade da anuência do réu já 

citado, no entanto, verifico que considerando os documentos 

apresentados pela Reclamada, a divida é devida, visto que a assinatura do 

réu é bem semelhante. Sendo assim, conforme determina o enunciado 90 

do FONAJE, que declara: ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem 

resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Com 

efeito, nos termos do artigo 373, I do CPC caberia a parte autora 

apresentar comprovante de pagamento da divida informada pela 

Reclamada. No entanto, deixou de comprovar a prova constitutiva de seu 

direito, ao qual considero que a negativação é devida. Superados o fato 

que o autor possuía um contrato com a Ré, e não comprovado o 

pagamento, forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada 

agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do 

Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os 

praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, 

ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 

5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na 

hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão 

pela qual não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim 

sendo, in casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, 

levando-se em conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

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

SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 

40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-57.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Visto, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade ou 

inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

em síntese, alega que teve seu nome indevidamente negativado, visto que 

jamais contratou qualquer serviço do Reclamado. O promovido apresentou 

sua contestação, alegando em síntese que a cobrança é devida, por 

serviços contratados pela autora, mas não apresenta nenhum 

comprovante da contratação do serviço informado. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão assiste a parte autora. Notório pelos 

documentos acostados aos autos, verifico que apesar da promovida 

alegar que o debito é legitimo, não apresenta nenhum documento apto a 

comprovar a origem da divida. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando configurada a 

falha na prestação de serviço praticada pela parte reclamada, visto que a 

ela caberia a analise dos documentos a fim de evitar esse tipo de 

ocorrência. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$7.000,00 (sete mil reais). Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

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

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR o promovido BANCO 

DO BRADESCO CARTOES S/A.. ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 

(sete mil reais), à título de dano moral, à parte autora EDSON SILVA DOS 

SANTOS, em razão do ato ilícito cometido, valor com incidência de juros de 

1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do 

Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (362 STJ) Como consequência da presente 

sentença, DECLARO inexistente o debito em discussão neste processo. 

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste 

ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos 

do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente 

PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001670-71.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELLCRISTYAN CABRAL ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

alegando que teve seu nome indevidamente negativado, visto que jamais 

contratou o serviço da parte promovida. O promovido apresentou sua 

contestação, apresentando contrato devidamente assinado, onde 

comprova a origem da divida em nome da parte autora, sendo as 

assinaturas idênticas ao documento apresentado. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão não assiste a parte autora. Superados o fato 

que o autor possuía um contrato com a Ré, e não comprovado o 

pagamento, forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada 

agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do 

Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os 

praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, 

ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 

5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na 

hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão 

pela qual não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim 

sendo, in casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, 

levando-se em conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

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

SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. Que seja revogado 

efeitos antecipatórios eventualmente concedidos. Sem custas e 

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

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001514-83.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte da promovente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da 

lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando 

ainda que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força 

maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Que seja 

revogado efeitos antecipatórios eventualmente concedidos. Arquive-se. 

Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-31.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MILENY BARBOSA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte da promovente, vez que deixou de 
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comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da 

lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando 

ainda que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força 

maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Que seja 

revogado efeitos antecipatórios eventualmente concedidos. Arquive-se. 

Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001586-70.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GILSONEI AMORIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, e mesmo 

devidamente ciente para dar andamento, conforme consta do (s) evento 

(s) nº 06 c/c evento (s) nº 10, percebe-se que a parte deixou de realizar 

medidas positivas para sequencia da marcha. Constado abandono, anoto 

que, independentemente de ser o processo de conhecimento ou de 

execução, compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a 

extinção do processo independe de prévia intimação das partes, em razão 

do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à 

extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Com efeito, a aplicação do Código de Processo Civil é 

subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há regramento 

específico na referida lei especial, razão pela qual se revela inaplicável o 

art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a intimação 

pessoal das partes para que seja extinto o processo por abandono da 

causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequencia a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Não há que se falar em condenação em 

custas, pois a regra desta esfera singela é da isenção de custas, 

somente sendo exceção, por expressa previsão legal, a ausência 

injustificada a enseada de qualquer das audiências designadas. Por fim, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000266-48.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSENI PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 
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Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

alegando que teve seu nome indevidamente negativado, visto que jamais 

contratou o serviço da parte promovida. O promovido apresentou sua 

contestação, apresentando contrato devidamente assinado, onde 

comprova a origem da divida em nome da parte autora, sendo as 

assinaturas idênticas ao documento apresentado. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão não assiste a parte autora. Superados o fato 

que o autor possuía um contrato com a Ré, e não comprovado o 

pagamento, forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada 

agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do 

Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os 

praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, 

ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 

5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na 

hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão 

pela qual não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim 

sendo, in casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, 

levando-se em conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

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

SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. Que seja revogado 

efeitos antecipatórios eventualmente concedidos. Sem custas e 

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

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-20.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE MARQUES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

em síntese, alega que teve seu nome indevidamente negativado, visto que 

jamais contratou o serviço da parte promovida. O promovido apresentou 

sua contestação, alegando em síntese que a cobrança é devida, por 

serviços contratados pela autora, mas não apresenta nenhum 

comprovante da contratação do serviço informado. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão parcial assiste a parte autora. Destarte, 

conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação, tais como, 

contrato assinado pelo Reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. A título exemplificativo, 

transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os 

documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui 

outras restrições além da discutida no presente processo (PROTESTO), 

conforme relatório de negativação informado na inicial. O entendimento 

dos Tribunais Superiores é no sentido da ausência de danos morais em 

caso de legitima negativação preexistente (Súmula 385 STJ), no entanto 

considerando as negativações posteriores que também são legitimas não 

está sendo reconhecida a existência dos danos morais, pois caracteriza a 

figura do devedor contumaz. Nesse sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM PEJUS. Para que se proteja a 

honra, a imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se faz que esta 

traga incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a própria parte 

não cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há como cobrar 

de terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. Não tento havido 

recurso da ré, impõe-se a manutenção da sentença, quanto ao valor da 

indenização, tendo em vista a vedação de reformatio in pejus. (TJ-MG - 

AC: 10011130002279001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO 

MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. - Para que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma 

pessoa, mister se faz que esta traga incólume tais atributos da 

personalidade. Assim, se a própria parte não cuida de proteger os 

pressupostos de sua moral, não há como cobrar de terceiros prejuízos 

por suposta e inexistente lesão. (TJ-MG - AC: 10024101935195002 MG, 

Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/03/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2013) Com efeito, 
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forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, pois ainda que a 

primeira negativação é ilegítima, existem outras que apesar de posteriores, 

são legitimas, de modo que impede a caracterização dos danos morais. 

Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do 

NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO 

são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

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

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: a) DECLARAR inexistência dos 

débitos em discussão neste processo. Sugiro improcedência dos pedidos 

de danos morais. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 

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

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-39.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARA RODRIGUES TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

em síntese, alega que teve seu nome indevidamente negativado, visto que 

jamais contratou o serviço da parte promovida. O promovido apresentou 

sua contestação, alegando em síntese que a cobrança é devida, por 

serviços contratados pela autora, mas não apresenta nenhum 

comprovante da contratação do serviço informado. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão parcial assiste a parte autora. Destarte, 

conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação, tais como, 

contrato assinado pelo Reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. A título exemplificativo, 

transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os 

documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui 

outras restrições além da discutida no presente processo, conforme 

relatório de negativação informado na inicial. O entendimento dos Tribunais 

Superiores é no sentido da ausência de danos morais em caso de legitima 

negativação preexistente (Súmula 385 STJ), no entanto considerando as 

negativações posteriores que também são legitimas não está sendo 

reconhecida a existência dos danos morais, pois caracteriza a figura do 

devedor contumaz. Nesse sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM PEJUS. Para que se proteja a 

honra, a imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se faz que esta 

traga incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a própria parte 

não cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há como cobrar 

de terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. Não tento havido 

recurso da ré, impõe-se a manutenção da sentença, quanto ao valor da 

indenização, tendo em vista a vedação de reformatio in pejus. (TJ-MG - 

AC: 10011130002279001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO 

MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. - Para que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma 

pessoa, mister se faz que esta traga incólume tais atributos da 

personalidade. Assim, se a própria parte não cuida de proteger os 

pressupostos de sua moral, não há como cobrar de terceiros prejuízos 

por suposta e inexistente lesão. (TJ-MG - AC: 10024101935195002 MG, 

Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/03/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2013) Com efeito, 

forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, pois ainda que a 

primeira negativação é ilegítima, existem outras que apesar de posteriores, 

são legitimas, de modo que impede a caracterização dos danos morais. 

Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do 

NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO 

são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

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

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: a) DECLARAR inexistência dos 

débitos em discussão neste processo. Sugiro improcedência dos pedidos 

de danos morais. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 

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

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-91.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KARYNE BERNARDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Visto, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade ou 

inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

em síntese, alega que teve seu nome indevidamente negativado, visto que 

jamais contratou qualquer serviço do Reclamado. O promovido apresentou 

sua contestação, alegando em síntese que a cobrança é devida, por 

serviços contratados pela autora, mas não apresenta nenhum 

comprovante da contratação do serviço informado. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão assiste a parte autora. Notório pelos 

documentos acostados aos autos, verifico que apesar da promovida 

alegar que o debito é legitimo, não apresenta nenhum documento apto a 

comprovar a origem da divida. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando configurada a 

falha na prestação de serviço praticada pela parte reclamada, visto que a 

ela caberia a analise dos documentos a fim de evitar esse tipo de 

ocorrência. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$7.000,00 (sete mil reais). Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

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

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR o promovido 

TELEFONICA BRASIL S/A.. ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete 

mil reais), à título de dano moral, à parte autora KARYNE BERNARDES DOS 

SANTOS, em razão do ato ilícito cometido, valor com incidência de juros de 

1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do 

Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (362 STJ) Como consequência da presente 

sentença, DECLARO inexistente o debito em discussão neste processo. 

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste 

ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos 

do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente 

PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-29.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NOHAMA PERES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Visto, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade ou 

inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 
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ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

em síntese, alega que teve seu nome indevidamente negativado, visto que 

jamais contratou qualquer serviço do Reclamado. O promovido apresentou 

sua contestação, alegando em síntese que a cobrança é devida, por 

serviços contratados pela autora, mas não apresenta nenhum 

comprovante da contratação do serviço informado. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão assiste a parte autora. Notório pelos 

documentos acostados aos autos, verifico que apesar da promovida 

alegar que o debito é legitimo, não apresenta nenhum documento apto a 

comprovar a origem da divida. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando configurada a 

falha na prestação de serviço praticada pela parte reclamada, visto que a 

ela caberia a analise dos documentos a fim de evitar esse tipo de 

ocorrência. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$7.000,00 (sete mil reais). Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

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

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR o promovido 

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A.. ao 

pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), à título de dano 

moral, à parte autora NOHAMA PERES FERREIRA, em razão do ato ilícito 

cometido, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ) 

Como consequência da presente sentença, DECLARO inexistente o debito 

em discussão neste processo. Fica a parte condenada ciente de que, 

após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado 

para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do 

Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES 

Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-44.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NOHAMA PERES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Visto, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade ou 

inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 
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DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

em síntese, alega que teve seu nome indevidamente negativado, visto que 

jamais contratou o serviço da parte autora. O promovido apresentou sua 

contestação, alegando em síntese que a cobrança é devida, por serviços 

contratados pela autora, mas não apresenta nenhum comprovante da 

contratação do serviço informado. Partindo para o julgamento, tenho que 

razão parcial assiste a parte autora. Evidente a falha na prestação do 

serviço da Reclamada, que negativou o nome do autor por uma divida 

inexistente. Quanto ao pedido de reparação do dano moral, registre-se 

que, a ação da parte reclamada consistente em manter o nome do 

reclamante restrito indevidamente, caracteriza-se como ato ilícito, capaz 

de gerar, em tese, reparação por dano moral. Contudo, analisando os 

documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui 

outras restrições, sendo que indevidamente o autor ingressou com uma 

ação para cada debito, devendo somente ser analisado o dano moral na 

mais antiga. Tal fato deve ser levado em apreço, haja vista que não há 

como se aplicar a Súmula 385 do STJ, porquanto as inscrições não se 

reputam legítimas, impedindo a indenização, posto que não é de 

conhecimento deste Juízo o julgamento de nenhum processo mencionado 

acima ratificando se devida ou não as outras inscrições. Nesse sentido: 

RECLAMAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO 

PROLATADO POR TURMA RECURSAL ESTADUAL E A SÚMULA 385/STJ. 

AUSÊNCIA DE SILIMITUDE ENTRE AS HIPÓTESES. 1. A Súmula 385/STJ foi 

editada a partir de precedentes que reputavam indevida a inscrição do 

nome do devedor em cadastros de inadimplentes, na hipótese em que: (i) 

não há questionamento do débito, mas mera alegação de falta de prévia 

notificação; (ii) há, anteriormente, outros apontamentos legítimos em nome 

do devedor. 2. No caso concreto há apenas um apontamento anterior e o 

devedor questiona ambos em juízo, alegando inexistência do débito. 

Assim, a controvérsia se encontra fora do âmbito da Súmula 385/STJ. 3. 

Reclamação não conhecida. RECLAMAÇÃO Nº 4.574 - MG 

(2010/0143529-7). Sendo que a maneira correta para pleitear a 

indenização nesse tipo de situação, seria o ingresso de uma única ação 

com todas as empresas no pólo passivo, visto que declarar conexão 

nessa fase processual, acarretaria na extinção sem análise de mérito, em 

decorrência do limite do teto do valor da causa do Juizado Especial. Nesse 

sentido, o entendimento é para conceder dano moral somente na primeira 

negativação indevida, ou mitigar os valores a fim de evitar enriquecimento 

indevido: CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. FRAUDE 

PRATICADA POR TERCEIROS. EXISTÊNCIA DE VÁRIAS NEGATIVAÇÕES. 

TODAS QUESTIONADAS JUDICIALMENTE. HIPÓTESE DE 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DISJUNTIVA. DANO MORAL ÚNICO. 

VALOR. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Antes de enviar o nome do consumidor aos órgãos de restrição 

ao crédito, a empresa deve tomar as cautelas necessárias para evitar 

inscrições indevidas, respondendo por dano moral quando assim não age. 

É devida indenização quando a empresa efetua negócio com fraudador 

que se fez passar pelo consumidor, deixando de honrar o negócio 

efetuado, motivando a inscrição irregular. Reduz-se o valor da 

indenização de R$ 5.000,00 para R$ 1.000,00 para evitar o enriquecimento 

ilícito da parte quando se verifica que, em razão de situação semelhante, o 

autor sofreu negativação por parte de outras empresas e já recebeu 

várias indenizações. (TJ-RO - RI: 10033650720108220002 RO 

1003365-07.2010.822.0002, Relator: Juiz Marcelo Tramontini, Data de 

Julgamento: 11/11/2011, Turma Recursal - Porto Velho, Data de 

Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 22/11/2011.) Com 

efeito, a fim de evitar o enriquecimento indevido da parte autora, e 

considerando que o dano moral está configurado desde a primeira 

negativação indevida, forçoso reconhecer que somente naquela ação 

caberá a análise do dano moral, resguardado o direito de nulidade do 

débito em discussão nesse processo. Importante ressaltar, que caberia a 

parte autora ter ingressado somente com uma ação constando no pólo 

passivo todas as Reclamadas, para analise do abalo moral em decorrência 

da negativação indevida. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

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

SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: 

DECLARAR a inexistência do débitos discutidos nesse processo. Sugiro 

improcedência do pedido de dano moral. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001099-03.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDER LIMA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Visto, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade ou 

inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

em síntese, alega que teve seu nome indevidamente negativado, visto que 

jamais contratou qualquer serviço do Reclamado. O promovido apresentou 

sua contestação, alegando em síntese que a cobrança é devida, por 

serviços contratados pela autora, mas não apresenta nenhum 

comprovante da contratação do serviço informado. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão assiste a parte autora. Notório pelos 

documentos acostados aos autos, verifico que apesar da promovida 

alegar que o debito é legitimo, não apresenta nenhum documento apto a 

comprovar a origem da divida. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando configurada a 

falha na prestação de serviço praticada pela parte reclamada, visto que a 

ela caberia a analise dos documentos a fim de evitar esse tipo de 

ocorrência. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 
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condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$7.000,00 (sete mil reais). Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

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

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR o promovido 

TELEFONICA BRASIL S.A.. ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete 

mil reais), à título de dano moral, à parte autora EDER LIMA DE 

CARVALHO, em razão do ato ilícito cometido, valor com incidência de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do 

Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (362 STJ) Como consequência da presente 

sentença, DECLARO inexistente o debito em discussão neste processo. 

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste 

ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos 

do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente 

PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002203-30.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HORANI CANDIDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Visto, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade ou 

inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

em síntese, alega que teve seu nome indevidamente negativado, visto que 

jamais contratou qualquer serviço do Reclamado. O promovido apresentou 

sua contestação, alegando em síntese que a cobrança é devida, por 

serviços contratados pela autora, mas não apresenta nenhum 

comprovante da contratação do serviço informado. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão assiste a parte autora. Notório pelos 

documentos acostados aos autos, verifico que apesar da promovida 

alegar que o debito é legitimo, não apresenta nenhum documento apto a 

comprovar a origem da divida. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando configurada a 

falha na prestação de serviço praticada pela parte reclamada, visto que a 

ela caberia a analise dos documentos a fim de evitar esse tipo de 

ocorrência. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027920/6/2018 Página 103 de 739



INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$7.000,00 (sete mil reais). Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

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

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR o promovido BANCO 

DO BRADESCO S.A.. ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais), à título de dano moral, à parte autora HORANI CANDIDO DE SOUZA, 

em razão do ato ilícito cometido, valor com incidência de juros de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (362 STJ) Como consequência da presente sentença, DECLARO 

inexistente o debito em discussão neste processo. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 

40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001816-15.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IRELMAR DIAS DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Visto, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade ou 

inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

em síntese, alega que teve seu nome indevidamente negativado, visto que 

jamais contratou qualquer serviço do Reclamado. Devidamente intimado, o 

promovido deixou de apresentar sua contestação o que incorre na sua 

revelia. Partindo para o julgamento, tenho que razão assiste a parte 

autora. Infere-se, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da parte Autora, restando configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela parte reclamada, visto que a ela caberia a analise dos 

documentos a fim de evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da 

parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve 

o crédito abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. 

CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida 

em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in 

re ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da 

dívida impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 
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pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$7.000,00 (sete mil reais). Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

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

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR o promovido TIM 

CELULAR S.A.. ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), à 

título de dano moral, à parte autora IRELMAR DIAS DE ARAUJO, em razão 

do ato ilícito cometido, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) 

ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(362 STJ) Como consequência da presente sentença, DECLARO 

inexistente o debito em discussão neste processo. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 

40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011454-84.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

em síntese, alega que teve seu nome indevidamente negativado, visto que 

jamais contratou o serviço da parte promovida. O promovido apresentou 

sua contestação, alegando em síntese que a cobrança é devida, por 

serviços contratados pela autora, mas não apresenta nenhum 

comprovante da contratação do serviço informado. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão parcial assiste a parte autora. Destarte, 

conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação, tais como, 

contrato assinado pelo Reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. A título exemplificativo, 

transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os 

documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui 

outras restrições além da discutida no presente processo, conforme 

relatório de negativação informado na inicial. O entendimento dos Tribunais 

Superiores é no sentido da ausência de danos morais em caso de legitima 

negativação preexistente (Súmula 385 STJ), no entanto considerando as 

negativações posteriores que também são legitimas não está sendo 

reconhecida a existência dos danos morais, pois caracteriza a figura do 

devedor contumaz. Nesse sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM PEJUS. Para que se proteja a 

honra, a imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se faz que esta 

traga incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a própria parte 

não cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há como cobrar 

de terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. Não tento havido 

recurso da ré, impõe-se a manutenção da sentença, quanto ao valor da 

indenização, tendo em vista a vedação de reformatio in pejus. (TJ-MG - 

AC: 10011130002279001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO 

MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. - Para que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma 

pessoa, mister se faz que esta traga incólume tais atributos da 

personalidade. Assim, se a própria parte não cuida de proteger os 

pressupostos de sua moral, não há como cobrar de terceiros prejuízos 

por suposta e inexistente lesão. (TJ-MG - AC: 10024101935195002 MG, 

Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/03/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2013) Com efeito, 

forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, pois ainda que a 

primeira negativação é ilegítima, existem outras que apesar de posteriores, 
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são legitimas, de modo que impede a caracterização dos danos morais. 

Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do 

NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO 

são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

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

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: a) DECLARAR inexistência dos 

débitos em discussão neste processo. Sugiro improcedência dos pedidos 

de danos morais. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 

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

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000517-03.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLYNE SATIL PARREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Visto, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade ou 

inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

em síntese, alega que teve seu nome indevidamente negativado, visto que 

jamais contratou qualquer serviço do Reclamado. O promovido apresentou 

sua contestação, alegando em síntese que a cobrança é devida, por 

serviços contratados pela autora, mas não apresenta nenhum 

comprovante da contratação do serviço informado. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão assiste a parte autora. Notório pelos 

documentos acostados aos autos, verifico que apesar da promovida 

alegar que o debito é legitimo, não apresenta nenhum documento apto a 

comprovar a origem da divida. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando configurada a 

falha na prestação de serviço praticada pela parte reclamada, visto que a 

ela caberia a analise dos documentos a fim de evitar esse tipo de 

ocorrência. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$7.000,00 (sete mil reais). Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

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

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR o promovido 

TELEFONICA BRASIL S.A.. ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete 

mil reais), à título de dano moral, à parte autora CAROLYNE SATIL 

PARREIRA, em razão do ato ilícito cometido, valor com incidência de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do 

Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (362 STJ) Como consequência da presente 

sentença, DECLARO inexistente o debito em discussão neste processo. 

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste 

ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos 

do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente 

PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no 
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artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000415-78.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILKMARER DOMINGUES SALDANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A (ADVOGADO)

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

alegando que teve seu nome indevidamente negativado, visto que jamais 

contratou o serviço da parte promovida. O promovido apresentou sua 

contestação, apresentando contrato devidamente assinado, onde 

comprova a origem da divida em nome da parte autora, sendo as 

assinaturas idênticas ao documento apresentado. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão não assiste a parte autora. Superados o fato 

que o autor possuía um contrato com a Ré, e não comprovado o 

pagamento, forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada 

agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do 

Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os 

praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, 

ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 

5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na 

hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão 

pela qual não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim 

sendo, in casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, 

levando-se em conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

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

SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. Que seja revogado 

efeitos antecipatórios eventualmente concedidos. Sem custas e 

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

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001653-35.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDIO JOAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

alegando que teve seu nome indevidamente negativado, visto que jamais 

contratou o serviço da parte promovida. O promovido apresentou sua 

contestação, apresentando contrato devidamente assinado, onde 

comprova a origem da divida em nome da parte autora, sendo as 

assinaturas idênticas ao documento apresentado. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão não assiste a parte autora. Superados o fato 

que o autor possuía um contrato com a Ré, e não comprovado o 

pagamento, forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada 

agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do 

Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os 

praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, 

ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 

5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na 

hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão 

pela qual não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim 

sendo, in casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, 

levando-se em conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

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

SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. Que seja revogado 

efeitos antecipatórios eventualmente concedidos. Sem custas e 

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

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-25.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA PEREIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Visto, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade ou 

inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027920/6/2018 Página 107 de 739



acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

em síntese, alega que teve seu nome indevidamente negativado, visto que 

jamais contratou qualquer serviço do Reclamado. O promovido apresentou 

sua contestação, alegando em síntese que a cobrança é devida, por 

serviços contratados pela autora, mas não apresenta nenhum 

comprovante da contratação do serviço informado. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão assiste a parte autora. Notório pelos 

documentos acostados aos autos, verifico que apesar da promovida 

alegar que o debito é legitimo, não apresenta nenhum documento apto a 

comprovar a origem da divida. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando configurada a 

falha na prestação de serviço praticada pela parte reclamada, visto que a 

ela caberia a analise dos documentos a fim de evitar esse tipo de 

ocorrência. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$7.000,00 (sete mil reais). Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

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

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR o promovido OI S.A.. 

ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), à título de dano 

moral, à parte autora SHEILA PEREIRA BORGES, em razão do ato ilícito 

cometido, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ) 

Como consequência da presente sentença, DECLARO inexistente o debito 

em discussão neste processo. Fica a parte condenada ciente de que, 

após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado 

para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do 

Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES 

Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-74.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DOS SANTOS ANGELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, e mesmo 

devidamente ciente para dar andamento, conforme consta do (s) evento 

(s) nº 06 c/c evento (s) nº 10, percebe-se que a parte deixou de realizar 

medidas positivas para sequencia da marcha. Constado abandono, anoto 

que, independentemente de ser o processo de conhecimento ou de 

execução, compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a 

extinção do processo independe de prévia intimação das partes, em razão 

do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à 

extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Com efeito, a aplicação do Código de Processo Civil é 

subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há regramento 

específico na referida lei especial, razão pela qual se revela inaplicável o 

art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a intimação 
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pessoal das partes para que seja extinto o processo por abandono da 

causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequencia a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Não há que se falar em condenação em 

custas, pois a regra desta esfera singela é da isenção de custas, 

somente sendo exceção, por expressa previsão legal, a ausência 

injustificada a enseada de qualquer das audiências designadas. Por fim, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-64.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNON THYARLON SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

alegando que teve seu nome indevidamente negativado, visto que jamais 

contratou o serviço da parte promovida. O promovido apresentou sua 

contestação, apresentando contrato devidamente assinado, onde 

comprova a origem da divida em nome da parte autora, sendo as 

assinaturas idênticas ao documento apresentado. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão não assiste a parte autora. Superados o fato 

que o autor possuía um contrato com a Ré, e não comprovado o 

pagamento, forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada 

agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do 

Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os 

praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, 

ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 

5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na 

hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão 

pela qual não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim 

sendo, in casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, 

levando-se em conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

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

SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. Que seja revogado 

efeitos antecipatórios eventualmente concedidos. Sem custas e 

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

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-35.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO ANTIQUERA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Visto, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade ou 

inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

em síntese, alega que teve seu nome indevidamente negativado, visto que 
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jamais contratou qualquer serviço do Reclamado. O promovido apresentou 

sua contestação, alegando em síntese que a cobrança é devida, por 

serviços contratados pela autora, mas não apresenta nenhum 

comprovante da contratação do serviço informado. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão assiste a parte autora. Notório pelos 

documentos acostados aos autos, verifico que apesar da promovida 

alegar que o debito é legitimo, não apresenta nenhum documento apto a 

comprovar a origem da divida, vez que o contrato apresentado esta em 

nome de pessoa diversa da presente ação.. Infere-se, portanto, que 

ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, 

restando configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, visto que a ela caberia a analise dos documentos a fim de 

evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$7.000,00 (sete mil reais). Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

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

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR o promovido ATIVOS 

S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIRO.. ao pagamento da 

quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), à título de dano moral, à parte 

autora JOSE ANTONIO ANTIQUERA BARBOSA, em razão do ato ilícito 

cometido, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ) 

Como consequência da presente sentença, DECLARO inexistente o debito 

em discussão neste processo. Fica a parte condenada ciente de que, 

após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado 

para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do 

Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES 

Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000207-60.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA LEANDRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA OAB - MT24375/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

em síntese, alega que teve seu nome indevidamente negativado, visto que 

jamais contratou o serviço da parte promovida. O promovido apresentou 

sua contestação, alegando em síntese que a cobrança é devida, por 

serviços contratados pela autora, mas não apresenta nenhum 

comprovante da contratação do serviço informado. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão parcial assiste a parte autora. Destarte, 

conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto 
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a provar a existência do débito que motivou a negativação, tais como, 

contrato assinado pelo Reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. A título exemplificativo, 

transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os 

documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui 

outras restrições além da discutida no presente processo, conforme 

relatório de negativação informado na inicial. O entendimento dos Tribunais 

Superiores é no sentido da ausência de danos morais em caso de legitima 

negativação preexistente (Súmula 385 STJ), no entanto considerando as 

negativações posteriores que também são legitimas não está sendo 

reconhecida a existência dos danos morais, pois caracteriza a figura do 

devedor contumaz. Nesse sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM PEJUS. Para que se proteja a 

honra, a imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se faz que esta 

traga incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a própria parte 

não cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há como cobrar 

de terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. Não tento havido 

recurso da ré, impõe-se a manutenção da sentença, quanto ao valor da 

indenização, tendo em vista a vedação de reformatio in pejus. (TJ-MG - 

AC: 10011130002279001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO 

MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. - Para que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma 

pessoa, mister se faz que esta traga incólume tais atributos da 

personalidade. Assim, se a própria parte não cuida de proteger os 

pressupostos de sua moral, não há como cobrar de terceiros prejuízos 

por suposta e inexistente lesão. (TJ-MG - AC: 10024101935195002 MG, 

Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/03/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2013) Com efeito, 

forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, pois ainda que a 

primeira negativação é ilegítima, existem outras que apesar de posteriores, 

são legitimas, de modo que impede a caracterização dos danos morais. 

Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do 

NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO 

são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

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

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: a) DECLARAR inexistência dos 

débitos em discussão neste processo. Sugiro improcedência dos pedidos 

de danos morais. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 

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

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000206-75.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAILSON PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA OAB - MT24375/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

alegando que teve seu nome indevidamente negativado, visto que jamais 

contratou o serviço da parte promovida. O promovido apresentou sua 

contestação, apresentando contrato devidamente assinado, onde 

comprova a origem da divida em nome da parte autora, sendo as 

assinaturas idênticas ao documento apresentado. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão não assiste a parte autora. Superados o fato 

que o autor possuía um contrato com a Ré, e não comprovado o 

pagamento, forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada 

agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do 

Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os 

praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, 

ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 

5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na 

hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão 

pela qual não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim 

sendo, in casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, 

levando-se em conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

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

SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. Que seja revogado 

efeitos antecipatórios eventualmente concedidos. Sem custas e 

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

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000267-33.2018.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

DEUSENI PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

alegando que teve seu nome indevidamente negativado, visto que jamais 

contratou o serviço da parte promovida. O promovido apresentou sua 

contestação, apresentando contrato devidamente assinado, onde 

comprova a origem da divida em nome da parte autora, sendo as 

assinaturas idênticas ao documento apresentado. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão não assiste a parte autora. Superados o fato 

que o autor possuía um contrato com a Ré, e não comprovado o 

pagamento, forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada 

agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do 

Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os 

praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, 

ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 

5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na 

hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão 

pela qual não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim 

sendo, in casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, 

levando-se em conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

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

SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. Que seja revogado 

efeitos antecipatórios eventualmente concedidos. Sem custas e 

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

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001013-32.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BARBOSA LUBRIFICANTES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GOMES DE MORAES OAB - MT0021078A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001013-32.2017.811.0004 Pólo Ativo: BARBOSA 

LUBRIFICANTES LTDA - EPP Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO 

(SEFAZ) Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES 

Entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas 

no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, onde em resumo o autor 

alega que o ICMS cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre 

as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia 

elétrica proveniente da rede básica de transmissão (as chamada s 

TUST/TUSD). Assim requer que seja reconhecida a ilegalidade sobre a 

aplicação da referida tarifa, pugnando pela devolução em dobro dos 

últimos cinco anos. Na contestação, o ESTADO em preliminar aduz 

incompetência em razão da complexibilidade da causa. E no mérito alega 

que não há que se falar em ilegalidade da referida cobrança, visto que não 

há como tributar separadamente cada operação da cadeia de geração de 

energia elétrica, assim, sendo a referida cobrança constitucional requer a 

improcedência do pedido inicial. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, 

o STF decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do 

sistema de distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, 

explicou que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de 

energia para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela 

maioria dos ministros da turma, o magistrado explicou que a base de 

cálculo do ICMS em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, 

transmissão e distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, 

entendo que o pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em 

vista que a cobrança discutida no presente autos é constitucional, não 

havendo qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC. REVOGA-SE tutela eventualmente 

concedida. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-85.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO SOARES DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000076-85.2018.811.0004 Pólo Ativo: PABLO SOARES DE 

MACEDO Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO (SEFAZ) Vistos, etc. 

1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 
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Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, onde em resumo o autor 

alega que o ICMS cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre 

as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia 

elétrica proveniente da rede básica de transmissão (as chamada s 

TUST/TUSD). Assim requer que seja reconhecida a ilegalidade sobre a 

aplicação da referida tarifa, pugnando pela devolução em dobro dos 

últimos cinco anos. Na contestação, o ESTADO em preliminar aduz 

incompetência em razão da complexibilidade da causa. E no mérito alega 

que não há que se falar em ilegalidade da referida cobrança, visto que não 

há como tributar separadamente cada operação da cadeia de geração de 

energia elétrica, assim, sendo a referida cobrança constitucional requer a 

improcedência do pedido inicial. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, 

o STF decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do 

sistema de distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, 

explicou que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de 

energia para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela 

maioria dos ministros da turma, o magistrado explicou que a base de 

cálculo do ICMS em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, 

transmissão e distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, 

entendo que o pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em 

vista que a cobrança discutida no presente autos é constitucional, não 

havendo qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC. REVOGA-SE tutela eventualmente 

concedida. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000389-46.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LEAL DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000389-46.2018.811.0004 Pólo Ativo: ANDRE LEAL DE AQUINO 

Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S/A . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico que a parte autora 

requereu a desistência do processo, não havendo oposição da reclamada 

conforme ata de audiência de conciliação. De acordo com o artigo 487, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo 

sem julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, 

desistindo à parte autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, 

uma vez que esta se encerra no momento da homologação de sua 

desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, 

VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da 

ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. 

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

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-25.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DO NASCIMENTO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000037-25.2017.811.0004 Pólo Ativo: ROBERTO DO 

NASCIMENTO DA COSTA Pólo Passivo: OI S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte do requerente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 

474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

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

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001329-45.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IRANY SANTOS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001329-45.2017.811.0004 Pólo Ativo: IRANY SANTOS DO 

NASCIMENTO Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

a parte autora alega que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia, inclusive na data de 

27 a 31 de agosto de 2017. A parte Reclamada em fase de contestação 

alega que as alegações não devem prosperar vez que o serviço móvel 

esta sujeito a variações de acordo com o tempo, distância, entre outros 

fatores, e ainda que não restou comprovado os danos morais. Como se 

viu nestes autos, o caso se refere a falha da prestação do serviço, onde 

o requerente alegam ter sofrido prejuízo por ter por longos períodos com 

os serviços da requerida suspensos. O reclamado, por sua vez, 

asseverou que não teve culpa, pois não fora ele quem dera causa ao 

ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua conduta, além de que, 

inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. Inicialmente, há que se 

esclarecer que as disposições previstas no Código de Defesa do 

Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que 

as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de descer às 

minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os requisitos da 

indenização por dano moral, em caso de responsabilidade objetiva, quais 

sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do agente, a 

existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 
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voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

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

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

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

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

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

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

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

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

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). À vista de tais fatos, 

não resta outra alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte 

reclamada ao pagamento de indenização por danos morais. 3. 

DISPOSITIVO Isto Posto, diante da doutrina e da jurisprudência 

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

SUGIRO IMPROCEDENCIA do pedido formulado na petição inicial. Nos 

termos do enunciado 139 do FONAJE determino envio da informação ao 

Parquet, caso já não tenha sido informado em outro processo com a 

mesma transcrição fática ou semelhante. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a 

presente sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001949-57.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BARBOSA DE SOUSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001949-57.2017.811.0004 Pólo ativo: MARIA BARBOSA DE 

SOUSA DA SILVA Pólo passivo: CLARO S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO E FATURAS que comprovam a origem 

da divida, sendo certo que as assinatura são idênticas com os 

documentos apresentados pela autora e assinatura na ata de audiência. 

Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, ainda que 

possível a inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve 

incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é 

permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo 

assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, entendo 

devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

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

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 8010605-78.2017.811.0004 Pólo Ativo: ALADIM DOS SANTOS 

CAMILO Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, onde a parte autora pugnou pela suspensão do 

feito diante da possibilidade de acordo, após intimada para dar 

prosseguimento ao feito, manteve-se inerte, incorrendo no abandono da 

ação. Assim, de acordo com o artigo 485, inciso III do Código de Processo 

Civil, extingue-se o processo sem o julgamento do mérito: III – Quando, por 

não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias. (grifei) Deste modo, entendo que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

no dispositivo retrocitado, ante a inércia da parte autora em adotar o ato 

que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 

485, III do Código de Processo Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, 

sem resolução do mérito. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente 

concedida. Após o trânsito em julgado. Arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001306-02.2017.811.0004 Pólo Ativo: ADERITA FERREIRA 

ALVES LIMA Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 
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de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

a parte autora alega que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia, inclusive na data de 

27 a 31 de agosto de 2017. A parte Reclamada em fase de contestação 

alega que as alegações não devem prosperar vez que o serviço móvel 

esta sujeito a variações de acordo com o tempo, distância, entre outros 

fatores, e ainda que não restou comprovado os danos morais. Como se 

viu nestes autos, o caso se refere a falha da prestação do serviço, onde 

o requerente alegam ter sofrido prejuízo por ter por longos períodos com 

os serviços da requerida suspensos. O reclamado, por sua vez, 

asseverou que não teve culpa, pois não fora ele quem dera causa ao 

ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua conduta, além de que, 

inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. Inicialmente, há que se 

esclarecer que as disposições previstas no Código de Defesa do 

Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que 

as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de descer às 

minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os requisitos da 

indenização por dano moral, em caso de responsabilidade objetiva, quais 

sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do agente, a 

existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 
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sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

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

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

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

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

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

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

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

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

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). À vista de tais fatos, 

não resta outra alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte 

reclamada ao pagamento de indenização por danos morais. 3. 

DISPOSITIVO Isto Posto, diante da doutrina e da jurisprudência 

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

SUGIRO IMPROCEDENCIA do pedido formulado na petição inicial. Nos 

termos do enunciado 139 do FONAJE determino envio da informação ao 

Parquet, caso já não tenha sido informado em outro processo com a 

mesma transcrição fática ou semelhante. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a 

presente sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010623-02.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VERAMAR SANTANA PINTO MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR OAB - MT0020394A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010623-02.2017.811.0004 Pólo Ativo: VERAMAR SANTANA 

PINTO MAGALHAES Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 
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que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, onde a parte 

autora pugnou pela suspensão do feito diante da possibilidade de acordo, 

após intimada para dar prosseguimento ao feito, manteve-se inerte, 

incorrendo no abandono da ação. Assim, de acordo com o artigo 485, 

inciso III do Código de Processo Civil, extingue-se o processo sem o 

julgamento do mérito: III – Quando, por não promover os atos e diligências 

que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

(grifei) Deste modo, entendo que a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento no dispositivo retrocitado, ante a 

inércia da parte autora em adotar o ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no artigo 485, III do Código de Processo 

Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Após o trânsito em 

julgado. Arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010620-47.2017.811.0004 Pólo Ativo: VALDEVINO BISPO DE 

SANTANA Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, onde a parte autora pugnou pela suspensão do 

feito diante da possibilidade de acordo, após intimada para dar 

prosseguimento ao feito, manteve-se inerte, incorrendo no abandono da 

ação. Assim, de acordo com o artigo 485, inciso III do Código de Processo 

Civil, extingue-se o processo sem o julgamento do mérito: III – Quando, por 

não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias. (grifei) Deste modo, entendo que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

no dispositivo retrocitado, ante a inércia da parte autora em adotar o ato 

que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 

485, III do Código de Processo Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, 

sem resolução do mérito. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente 

concedida. Após o trânsito em julgado. Arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Processo Número: 8010612-70.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDE MOREIRA PEREIRA (REQUERENTE)
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010612-70.2017.811.0004 Pólo Ativo: LEIDE MOREIRA PEREIRA 

Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, onde a parte autora pugnou pela suspensão do 

feito diante da possibilidade de acordo, após intimada para dar 

prosseguimento ao feito, manteve-se inerte, incorrendo no abandono da 

ação. Assim, de acordo com o artigo 485, inciso III do Código de Processo 

Civil, extingue-se o processo sem o julgamento do mérito: III – Quando, por 

não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias. (grifei) Deste modo, entendo que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

no dispositivo retrocitado, ante a inércia da parte autora em adotar o ato 

que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 

485, III do Código de Processo Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, 

sem resolução do mérito. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente 

concedida. Após o trânsito em julgado. Arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001662-94.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DUARTE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000087-17.2018.811.0004 Pólo Ativo: CORACI CAMILO 

RODRIGUES Pólo Passivo: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINAR - PERICIA Antes de 

adentrar no mérito, cumpre analisar a preliminar suscitada pela reclamada, 

que pugna pela extinção do feito, ante a necessidade de realização de 

pericia técnica. A parte autora em impugnação, diante da juntada do 

contrato, requer também a extinção do feito em razão da necessidade da 

perícia. Pela análise dos documentos constantes no processo, verifico 

que a preliminar procede. Com efeito, constato que a competência para o 

processamento e julgamento do processo é da Justiça Comum, ante a 

necessidade de realização de perícia para aferir se a assinatura 

constante no contrato em discussão neste processo, é ou não legitima, 

sendo que não é permissivo neste Juizado a realização de tais provas. Os 

Juizados Especiais Cíveis não podem julgar ações de alta complexidade 

diante da interpretação literal do art. 3º da Lei 9.099/95. In Verbis: O 

Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e 

julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas. Entendimento este respaldado em um dos pilares dos 

Juizados Especiais, dando característica fundamental dos atos nesse 
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instituto, posto que o Princípio da celeridade significa que o processo 

dever ser rápido, e terminar no menor tempo possível, por envolver 

demandas economicamente simples e de nenhuma complexidade jurídica, 

a fim de permitir ao autor a satisfação quase imediata do seu Direito. 

Verificamos que a celeridade e concentração são características que 

fundamentam o empenho do legislador em evitar dilações de prazos, com 

a finalidade de impedir que obstruído nos seus trâmites normais. Deste 

modo há de se concluir que na seara dos Juizados Especiais não são 

cabíveis incidentes que protelem o julgamento, portanto não é admitida 

qualquer forma de intervenção de terceiros e se quer realizações de 

exames periciais, posto que, caso fosse possível a aplicabilidade desses 

procedimentos complexos, o Sistema do Juizado Especial deixaria de ser 

especial, pois sofreria todas as etapas burocráticas e complexas do 

sistema ordinário. Nesse sentido trago à baila a melhor jurisprudência: 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA VERIFICAR 

AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO.1. A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

ESTÁ ADSTRITA ÀS CAUSAS DE MENOR COMPLEXIDADE.2. NA 

HIPÓTESE DOS AUTOS, A RECORRIDA AFIRMA NÃO POSSUIR 

CONTRATO DE TELEFONIA COM A EMPRESA RECORRENTE, MAS A RÉ 

TROUXE AOS AUTOS DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA 

DE CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS P ARTES. ASSIM, É 

IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA 

VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO 

DOCUMENTO, REVELANDO-SE ADEQUADA A VALORAÇÃO DO JUIZ DA 

ORIGEM.3. DIANTE DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA 

PERICIAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA, VERIFICA-SE A 

COMPLEXIDADE DA MATÉRIA, QUE RESULTA NA INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, NOS TERMOS DO ART. 3º E 51, II, 

DA LEI 9.099/95.3º51II9.0994. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. A SÚMULA 

DE JULGAMENTO SERVIRÁ DE ACÓRDÃO, A TEOR DO QUE DISPÕE O 

ART. 46 DA LEI N. 9.099/95. CONDENADA A RECORRENTE AO 

PAGAMENTO DAS CUSTAS, QUE RESTA SUSPENSO EM RAZÃO DA 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. SEM HONORÁRIOS, EM FACE DA 

AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES.469.099 (260707520118070009 DF 

0026070-75.2011.807.0009, Relator: LEILA CURY, Data de Julgamento: 

08/05/2012, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Data de Publicação: 10/05/2012, DJ-e Pág. 314). JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESTITUIÇÃO DE VALOR RESIDUAL 

GARANTIDO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA 

CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.1.O CÁLCULO PARA 

RESTITUIÇÃO DO VALOR RESIDUAL GARANTIDO AO CONSUMIDOR, EM 

CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL, EXIGE PERÍCIA 

CONTÁBIL.2.NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA O DESLINDE DA 

QUESTÃO TORNA INCOMPETENTE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, NOS 

TERMOS DO ARTIGO 3º DA LEI 9.099/95.3º9.0993.RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS COM A SÚMULA DE JULGAMENTO SERVINDO DE 

ACÓRDÃO, NA FORMA DO ARTIGO 46, LEI 9.099/95. A RECORRENTE 

RESPONDE POR CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES 

ARBITRADOS EM 10% (VINTE POR CENTO) DO VALOR DA 

CONDENAÇÃO, NA FORMA DO ARTIGO 55 DA LEI 9099/95. SUSPENDO A 

COBRANÇA DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA, PELO PRAZO DE CINCO 

ANOS, A TEOR DO DISPOSTO NO ARTIGO 12, LEI 

1 0 6 0 / 5 0 . 4 6 9 . 0 9 9 5 5 9 0 9 9 1 2 1 0 6 0  ( 1 4 6 7 0 8 8 2 0 1 1 8 0 7 0 0 0 1  D F 

0014670-88.2011.807.0001, Relator: WILDE MARIA SILVA JUSTINIANO 

RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/03/2012, 1ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: 11/04/2012, DJ-e Pág. 

239,). JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

DEFEITO (OXIDAÇÃO) EM APARELHO CELULAR. POSSIBILIDADE DE 

MAU-USO OU UMIDADE EM DECORRÊNCIA DE EXPOSIÇÃO A ÁGUA DE 

CHUVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO 

INEQUÍVOCA DE NEXO DE CAUSALIDADE, QUE SÓ PODE SER OBTIDO 

POR PERÍCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA QUE SE CONFIRMA. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS.1.SE O APARELHO CELULAR APARENTA MAU-USO, 

ALÉM DA OXIDAÇÃO, FICA DIFÍCIL DETERMINAR O NEXO DE 

CAUSALIDADE PARA FINS DE CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL. 

CORRETA É A SENTENÇA QUE DECLARA A INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS CÍVEIS, DIANTE DA NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE 

PERÍCIA, O QUE TORNA A CAUSA COMPLEXA.2.SEM AVANÇO DE 

MÉRITO NÃO HÁ MOTIVO PARA APRECIAÇÃO DA TESE LANÇADA PELO 

RECORRIDO NO SENTIDO DE SER P ARTE ILEGÍTIMA PARA RESPONDER 

PELO FATO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONFIRMADA DIANTE DA 

AUSÊNCIA DE PROVA DE CAPACIDADE FINANCEIRA DO RECORRENTE 

PELA RECORRIDA.3.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

HONORÁRIOS PELO RECORRENTE VENCIDO, ESTES ARBITRADOS EM 

10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, ARTIGO 55 DA LEI 

9099/95. SUSPENSA A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS, POR CINCO 

ANOS, EM FACE DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. A SÚMULA 

DE JULGAMENTO SERVIRÁ COMO ACÓRDÃO NA FORMA DO ARTIGO 46 

DA LEI  9 .099 /95 .559099469 .099 . (296805720118070007  DF 

0029680-57.2011.807.0007, Relator: WILDE MARIA SILVA JUSTINIANO 

RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2012, 1ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: 03/05/2012, DJ-e Pág. 

241). Ante aos entendimentos acima colacionados, independentemente do 

valor que lhe fora atribuído e das partes envolvidas, refogem da 

competência do juízo especial cível em decorrência da circunstância de 

complexidade do feito, que não se sujeitam/conformam/adequa ao 

procedimento especial delimitado pelo art. 3º da Lei Especial nº 9.099/95; 

posto que no caso concreto haverá a necessidade de promoção de 

perícia. 4. DISPOSITIVO Isto Posto, diante da doutrina e da jurisprudência 

apresentada, e com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, Sugiro a 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito, ante a necessidade 

de realização de pericia técnica. REVOGO liminar eventualmente 

concedida. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 

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

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

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001668-04.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FERNANDES NOVAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001668-04.2017.811.0004 Pólo Ativo: ANA FERNANDES 

NOVAES DOS SANTOS Pólo Passivo: CLARO S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte do requerente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 
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FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 

474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

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

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011347-06.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIANI REZENDE DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011347-06.2017.811.0004 Pólo Ativo: CAMILO & SILVA LTDA - 

ME Pólo Passivo: EDIANI REZENDE DOS SANTOS Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Revoga-se 

liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. Autos nº 

8011347-06.2017.811.0004 Pólo Ativo: CAMILO & SILVA LTDA - ME Pólo 

Passivo: EDIANI REZENDE DOS SANTOS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, independentemente de ser o 

processo de conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento 

de que, nos Juizados Especiais, a extinção do processo independe de 

prévia intimação das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei 

nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 

9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo independerá, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes. Ademais, tal 

interpretação, está em consonância com os princípios da simplicidade, 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que direcionam o 

processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 9.099/95). Da mesma 

forma, no caso específico do processo de execução, da mesma forma 

caberia a extinção do processo, ante o disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 

9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor. Portanto, nos Juizados Especiais, consoante o 

disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, §4º, da legislação específica, não 

encontrada a parte reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, 

o processo será imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer 

hipótese, de intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora 

devidamente intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado 

nenhuma atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. 

Nesse sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Revoga-se 

liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011385-18.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E B MORAES E SILVA E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS RODRIGUES SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011385-18.2017.811.0004 Pólo Ativo: E B MORAES E SILVA E 

CIA LTDA – ME Pólo Passivo: THAIS RODRIGUES SANTOS Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Revoga-se 

liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011239-74.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LIBIA SAADEH RAJIH BADAIWI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISIS DANIELLE MAGALHAES VILELA OAB - MT0019108A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA SILVERIA MORAES MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011239-74.2017.811.0004 Pólo Ativo: LIBIA SAADEH RAJIH 

BADAIWI Pólo Passivo: VANESSA SILVERIA MORAES MARTINS . Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO, e verifico que a parte reclamada não foi encontrada para 

citação, cabendo a parte autora indicar o endereço correto, o que não 

ocorreu. Assim, de acordo com o artigo 485, inciso III do Código de 

Processo Civil, extingue-se o processo sem o julgamento do mérito: III – 

Quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. (grifei) Ainda, a parte 

autora, sob pena de extinção foi intimada para apresentar endereço do 

autor que comprove seu domicilio nesta urbe, mantendo-se inerte. Deste 

modo, entendo que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento no dispositivo retrocitado, ante a inércia da 

parte autora em adotar o ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 485, III do Código de Processo Civil, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Revogo liminar eventualmente concedida. Após o trânsito em julgado. 

Arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011237-07.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LIBIA SAADEH RAJIH BADAIWI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISIS DANIELLE MAGALHAES VILELA OAB - MT0019108A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SHAIENE CRISTINA COELHO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011237-07.2017.811.0004 Pólo Ativo: LIBIA SAADEH RAJIH 

BADAIWI Pólo Passivo: SHAIENE CRISTINA COELHO DE SOUZA . Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO, e verifico que a parte reclamada não foi encontrada para 

citação, cabendo a parte autora indicar o endereço correto, o que não 

ocorreu. Assim, de acordo com o artigo 485, inciso III do Código de 

Processo Civil, extingue-se o processo sem o julgamento do mérito: III – 

Quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. (grifei) Ainda, a parte 

autora, sob pena de extinção foi intimada para apresentar endereço do 

autor que comprove seu domicilio nesta urbe, mantendo-se inerte. Deste 

modo, entendo que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento no dispositivo retrocitado, ante a inércia da 

parte autora em adotar o ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 485, III do Código de Processo Civil, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Revogo liminar eventualmente concedida. Após o trânsito em julgado. 

Arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 
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Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011150-51.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LIBIA SAADEH RAJIH BADAIWI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISIS DANIELLE MAGALHAES VILELA OAB - MT0019108A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL ROBERTO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011150-51.2017.811.0004 Pólo Ativo: LIBIA SAADEH RAJIH 

BADAIWI Pólo Passivo: RAQUEL ROBERTO DA SILVA . Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO, e verifico que a parte reclamada não foi encontrada para 

citação, cabendo a parte autora indicar o endereço correto, o que não 

ocorreu. Assim, de acordo com o artigo 485, inciso III do Código de 

Processo Civil, extingue-se o processo sem o julgamento do mérito: III – 

Quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. (grifei) Ainda, a parte 

autora, sob pena de extinção foi intimada para apresentar endereço do 

autor que comprove seu domicilio nesta urbe, mantendo-se inerte. Deste 

modo, entendo que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento no dispositivo retrocitado, ante a inércia da 

parte autora em adotar o ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 485, III do Código de Processo Civil, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Revogo liminar eventualmente concedida. Após o trânsito em julgado. 

Arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000499-45.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EURISLLEY DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000499-48.2018.811.0004 Pólo ativo: EURISLLEY DA SILVA 

OLIVEIRA Pólo passivo BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MORAL, em que a parte 

autora alega que teve lançado indevidamente seu nome nos órgãos de 

restrição, visto que nunca contratou nenhum produto ou serviço da 

reclamada. Na contestação, a Reclamada alega que inexiste dever de 

indenizar, porém não apresenta nenhum documento apto a comprovar a 

origem da divida. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais da parte Autora, restando configurada a falha na 

prestação de serviço praticada pela parte reclamada, visto que a ela 

caberia a analise dos documentos a fim de evitar esse tipo de ocorrência. 

No que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. 

O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta da parte requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a requerente teve o crédito abalado. Curial enfatizar que o 

entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que 

a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito 

gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de 

inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos 

de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa 

prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se 

reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 
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orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$7.000,00 (sete 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, o Reclamado BANCO BRADESCO 

CARTOES S.A. a pagar a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) à titulo de 

indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante EURISLLEY DA 

SILVA OLIVEIRA valor com incidência de juros de 1% (um por cento)ao 

mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 

362 STJ). Como consequência da presente sentença, DECLARO 

inexistente a relação jurídica entre as partes, em discussão nesse 

processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

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

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011347-40.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARTINS PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL PRAJNATARA BALBINO DA SILVA OAB - MT0020340A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011347-40.2016.811.0004 Pólo Ativo: CLAUDIA MARTINS 

PEREIRA Pólo Passivo: CELIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Revoga-se 

liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011119-36.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

V.S.V. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITRORIO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEONIA GOUVEIA DE VASCONCELOS OAB - MT0015823A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIOLA GOMES SPAGNOL DOS ANJOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011119-36.2014.811.0004 Pólo Ativo: V.S.V. MAQUINAS E 

EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP Pólo Passivo: FABIOLA 

GOMES SPAGNOL DOS ANJOS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, 

anoto que, independentemente de ser o processo de conhecimento ou de 

execução, compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a 

extinção do processo independe de prévia intimação das partes, em razão 

do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à 

extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os 

princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 
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§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro nos 

artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito. Arquive-se. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

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

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011871-71.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE FERREIRA DE CARVALHO FREITAS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL GUIMARAES OAB - MT0019235A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCENY RODRIGUES SEVERINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011871-71.2015.811.0004 Pólo Ativo: IVONE FERREIRA DE 

CARVALHO FREITAS - ME Pólo Passivo: LUCENY RODRIGUES SEVERINO 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Arquive-se. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012517-47.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELMA MORAES DE SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI OAB - MT0020250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L L CONSTRUTORA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8012517-47.2018.811.0004 Pólo Ativo: WELMA MORAES DE 

SANTANA Pólo Passivo: L L CONSTRUTORA LTDA - ME Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 
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relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Arquive-se. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012169-63.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER OAB - MT0016905A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO FONSECA FILHO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Robson Luiz Teixeira de Oliveira (TESTEMUNHA)

Marcelo Braguine Nafetone (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8012169-63.2015.811.0004 Pólo Ativo: BRUNO HENRIQUE 

PEREIRA DA COSTA Pólo Passivo: OSVALDO FONSECA FILHO Vistos, 

etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de ação de indenização e 

verifico que as partes transigiram sobre o objeto desta lide, conforme 

acordo apresentado na ata de audiência de instrução, cuja cláusulas 

estão devidamente regulares. Certo é que se mostra lícito às partes 

buscarem a finalização de demandas mediante concessões mútuas, 

inclusive, dispensando o magistrado de julgar as diversas questões 

postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a satisfação 

dos requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação 

da vontade apresentada pelas partes. Com efeito, a sentença 

homologatória transação tem força de sentença com resolução de mérito, 

segundo estabelece o art. 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil. 

Assim, considerando o processo instruído para eventual homologação, 

merece acolhimento a pretensão das partes. Nesse sentido: APELAÇÃO. 

AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Celebrado acordo no bojo do 

processo de conhecimento é perfeitamente possível a sua extinção com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do Código de 

Processo Civil. (TJ-MG - AC: 10349090240566002 MG , Relator: Tiago 

Pinto, Data de Julgamento: 13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2013) Assim, sendo a matéria desta lide 

relacionada a direito disponível e as partes são capazes, não verifico 

empecilho à homologação do acordo. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo efetuado entre as partes, para que 

surta seus efeitos jurídicos e legais, com resolução de mérito, a teor do 

artigo 487, inciso III, b, do Novo Código de Processo Civil e artigo 57, da Lei 

9.099/95. Suspende-se o feito pelo período de 30 dias, posteriormente 

intimando as partes para comprovar o efetivo cumprimento do acordo, 

onde posteriormente deverá os autos serem conclusos para extinção do 

cumprimento da obrigação. Submeto a presente decisum à homologação 

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

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011940-74.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA HOHLENVERGER DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER OAB - MT0017584A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C A M DE OLIVEIRA REZENDE - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLERI APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA REZENDE OAB - MT0014719A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011940-74.2013.811.0004 Pólo Ativo: LUANA HOHLENVERGER 

DOS SANTOS Pólo Passivo: C A M DE OLIVEIRA REZENDE - ME Vistos, 

etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de ação de indenização e 

verifico que as partes transigiram sobre o objeto desta lide, conforme 

acordo apresentado na ata de audiência de instrução, cuja cláusulas 

estão devidamente regulares. Certo é que se mostra lícito às partes 

buscarem a finalização de demandas mediante concessões mútuas, 

inclusive, dispensando o magistrado de julgar as diversas questões 

postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a satisfação 

dos requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação 

da vontade apresentada pelas partes. Com efeito, a sentença 

homologatória transação tem força de sentença com resolução de mérito, 

segundo estabelece o art. 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil. 

Assim, considerando o processo instruído para eventual homologação, 

merece acolhimento a pretensão das partes. Nesse sentido: APELAÇÃO. 

AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Celebrado acordo no bojo do 

processo de conhecimento é perfeitamente possível a sua extinção com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do Código de 

Processo Civil. (TJ-MG - AC: 10349090240566002 MG , Relator: Tiago 

Pinto, Data de Julgamento: 13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2013) Assim, sendo a matéria desta lide 

relacionada a direito disponível e as partes são capazes, não verifico 

empecilho à homologação do acordo. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo efetuado entre as partes, para que 

surta seus efeitos jurídicos e legais, com resolução de mérito, a teor do 

artigo 487, inciso III, b, do Novo Código de Processo Civil e artigo 57, da Lei 

9.099/95. Suspende-se o feito pelo período de 30 dias, posteriormente 

intimando as partes para comprovar o efetivo cumprimento do acordo, 

onde posteriormente deverá os autos serem conclusos para extinção do 

cumprimento da obrigação. Submeto a presente decisum à homologação 

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

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012349-79.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LARA SALES MACHADO (REQUERENTE)

VIVIANE SALES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA SANTOS OAB - MT0012607A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONISLEIA DE SOUSA (REQUERIDO)

JULIO CEZAR DE SOUZA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8012349-79.2015.811.0004 Pólo Ativo: LARA SALES MACHADO 

e outros (1) Pólo Passivo: JULIO CEZAR DE SOUZA SANTOS e outros (1) 

Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de ação de 

indenização e verifico que as partes transigiram sobre o objeto desta lide, 

conforme acordo apresentado, cuja cláusulas estão devidamente 

regulares. Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a finalização 

de demandas mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar apenas e tão-somente a satisfação dos requisitos formais do 
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negócio jurídico, homologando a manifestação da vontade apresentada 

pelas partes. Com efeito, a sentença homologatória transação tem força 

de sentença com resolução de mérito, segundo estabelece o art. 487, III, b, 

do Novo Código de Processo Civil. Assim, considerando o processo 

instruído para eventual homologação, merece acolhimento a pretensão das 

partes. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACORDO. 

HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Celebrado acordo no bojo do processo de conhecimento é perfeitamente 

possível a sua extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 

269, inciso III, do Código de Processo Civil. (TJ-MG - AC: 

10349090240566002 MG , Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 

13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

21/06/2013) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a direito 

disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA o acordo efetuado entre as partes, para que surta seus 

efeitos jurídicos e legais, com resolução de mérito, a teor do artigo 487, 

inciso III, b, do Novo Código de Processo Civil e artigo 57, da Lei 9.099/95. 

Suspende-se o feito pelo período de 01 (um) ano, posteriormente 

intimando as partes para comprovar o efetivo cumprimento do acordo, 

onde posteriormente deverá os autos serem conclusos para extinção do 

cumprimento da obrigação. Submeto a presente decisum à homologação 

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

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002197-23.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTERLUZ MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHOPPERIA CARIBE LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002197-23.2017.811.0004 Pólo Ativo: CENTERLUZ MATERIAIS 

ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP Pólo Passivo: CHOPPERIA CARIBE 

LTDA - ME Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES 

Entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas 

no artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. REVELIA Decreto a revelia 

da promovida com base no artigo 20 da Lei 9.099/95 e 344 do NCPC, pois 

apesar de devidamente citada (visto que foi recebida a contrafé), deixou 

de comparecer a sessão de conciliação e apresentar contestação. No 

entanto, considero que a revelia é relativa, tendo em vista que os fatos 

alegados na inicial serão considerados verdadeiros, salvo se o contrário 

resultar da convicção do juiz. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, onde a 

parte autora pleiteia o recebimento da quantia de R$1.522,45 (um mil, 

quinhentos e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos) devidamente 

atualizados, representados pela cártula de cheque em anexo. Com efeito, 

verifico que a origem da divida é licita, devendo ser acolhido in tontun os 

pedidos iniciais. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: a) 

CONDENAR a Reclamada CHOPPERIA CARIBE LTDA - ME a pagar à 

quantia de R$1.522,45 (um mil, quinhentos e vinte e dois reais e quarenta e 

cinco centavos ao Reclamante CENTERLUZ MATERIAIS ELETRICO E 

HIDRAULICO LTDA – EPP, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a 

publicação desta sentença (362 STJ) e juros moratórios de 1% ao mês 

desde a citação. (405 CC). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

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

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001931-36.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDEMAR ASSUNCAO FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001931-36.2017.811.0004 Pólo ativo: LEIDEMAR ASSUNCAO 

FEITOSA Pólo passivo: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO que comprovam a origem da divida, 

sendo certo que as assinatura são semelhantes com os documentos 

apresentados pela autora e assinatura na ata de audiência, apesar de 

haver abreviação. Pois bem, em analise aos documentos constantes no 

processo, ainda que possível a inversão do ônus da prova, entendo que a 

parte autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, 

visto que não é permitido a denominada prova negativa em favor da 

reclamada. Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela 

reclamada, entendo devida a cobrança em discussão neste processo. 

Sendo assim, forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício 
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regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in 

verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima 

defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a 

reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a 

ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se 

falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há 

que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 5. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e 

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

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

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

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002285-61.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA PIRES DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER DE OLIVEIRA VICENTE 95343776191 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº. 1002285-61.2017.811.0004 Pólo Ativo: CAMILA PIRES DA SILVA 

LIMA Pólo Passivo: CLEBER DE OLIVEIRA VICENTE Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de reclamação, e verifico que a 

parte autora manifestou nos autos informando que as partes efetuaram 

acordo, pugnando pela extinção do feito. Com efeito, cumprida a 

obrigação, merece o feito ser extinto ante o cumprimento da obrigação. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil, e SUGIRO QUE SEJA EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito ante o cumprimento da obrigação, e 

consequentemente determino o arquivamento dos autos. Submeto a 

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

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000673-54.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDITE OLIVEIRA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE CESAR MARTINS FONSECA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000673-54.2018.811.0004 Pólo Ativo: EDITE OLIVEIRA CASTRO 

Pólo Passivo: ALEXANDRE CESAR MARTINS FONSECA . Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico 

que a parte autora requereu a desistência do processo, não havendo 

oposição da reclamada conforme ata de audiência de conciliação. De 

acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de Processo Civil Brasileiro, 

extingue-se o processo sem julgamento do mérito: “VIII – homologar a 

desistência da ação”. Assim, desistindo à parte autora da ação, não há 

porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se encerra no momento da 

homologação de sua desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no artigo 487, VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o 

pedido de desistência da ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem 

resolução do mérito.. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente 

concedida. Arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

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

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001995-46.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY JESUS BALBINO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001995-46.2017.811.0004 Pólo Ativo: WESLEY JESUS 

BALBINO SOUSA Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais teve qualquer contrato com a 

Reclamada. Na contestação, o Reclamado alega que a cobrança é devida, 

apresentando telas sistêmicas da origem do débito. Importante salientar 

que ainda que o contrato seja uns dos requisitos indispensáveis para 

comprovar a origem do debito, pelo extrato de negativação da parte 

autora, verifico que possui outras negativações, e ainda somados aos 

cadastro sistêmico apresentado pela ré, reputa-se legitima a presente 

cobrança. Assim, diante do histórico de inadimplência da parte autora, 

forçoso reconhecer a licitude da presente cobrança, ainda que não 

existente o contrato assinado entre as partes. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada agiu no exercício 

regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in 

verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima 

defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a 

reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a 

ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se 

falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há 

que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 4. 

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar 
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com ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, 

alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, 

configura litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da 

parte demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, 

inciso II, CPC), narrando na inicial que jamais possuiu contrato com a Ré, 

deixando de apresentar provas que rebatem os documentos 

apresentados na contestação, comprovando-se a lide temerária. 6. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da 

parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do 

CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, 

em favor da Reclamada. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000877-35.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLERISMAR FERREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0019415A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000877-35.2017.811.0004 Pólo Ativo: M. L. COMERCIO DE 

PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME Pólo Passivo: BENEDITO FERREIRA DA 

SILVA . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do 

processo, verifico que a parte autora requereu a desistência do processo, 

não havendo oposição da reclamada conforme ata de audiência de 

conciliação. De acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem julgamento do 

mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, desistindo à parte 

autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se 

encerra no momento da homologação de sua desistência. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, VIII do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e SUGIRO EXTINÇÃO 

DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar 

eventualmente concedida. Arquive-se. Submeto a presente decisum à 

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

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000305-79.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CIVALDO RODRIGUES MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT19832/O (ADVOGADO)

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA OAB - MT0016594A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000305-79.2017.811.0004 Pólo Ativo: CIVALDO RODRIGUES 

MACEDO Pólo Passivo: CLARO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, onde a parte autora em 

resumo aduz que possuí uma linha telefônica da reclamada na modalidade 

pré-pago, e indevidamente esta sendo cobrado por uma fatura de plano 

pós-pago ao qual nunca contratou, sendo que a ré vem bloqueando os 

serviços de sua linha, e apesar do esforço em resolver a contenda, não 

restou outra alternativa ao ingresso da presente ação. A reclamada na 

contestação, aduz que a cobrança é devida, oriunda de serviços 

prestados, sendo que a linha do autor encontra-se ativa, pugnando pela 

improcedência da inicial. Pois bem, pela fatura e telas sistêmicas 

apresentadas pela ré é possível verificar que houve a cobrança na 

modalidade da linha pós-paga somente no mês de junho/2017, não 

existindo nenhum outro registro de plano em nome do autor. Assim, diante 

das informações fornecidas pelo autor, forçoso reconhecer que a 

reclamada indevidamente alterou o plano de telefonia do autor, a fim de 

gerar a cobrança discutida nestes autos, devolvendo o autor ao seu plano 

original. Sendo que essa atitude da reclamada é considerada indevida 

visto que não anexou aos autos nenhum comprovante de que o autor teria 

solicitado tal alteração, sendo certo que houve falha na prestação do 

serviço. Dessa forma, evidente que a cobrança em questão é indevida. 

3.3 DO DANO MORAL No que tange ao pedido de reparação à titulo de 

Dano Moral, entendo que a conduta da Reclamada causou sim abalo moral 

a Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que falha na 

prestação do serviço/cobrança indevidas frustam a relação de consumo e 

confiança entre a promovente e a promovida. É assente na jurisprudência 

atual que a cobrança de valores diversos do pactuado em relação de 

consumo, caracteriza abalo moral, passível de indenização, nesse 

sentido: CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA. DESCUMPRIMENTO 

CONTRATUAL. COBRANÇA DE VALOR DIVERSO DO PLANO 

CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA. Consumidora contratou pacote de 

serviços da reclamada, de telefonia fixa, no valor de R$ 79,80 (setenta e 

nove reais e oitenta centavos) mensais. Ocorre que recebeu faturas com 

cobrança de valor diverso ao contratado. 2. A parte contrária não se 

desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva utilização de outros serviços 

que não estavam inclusos no plano ofertado, ônus que lhe cabia, nos 

termos do art. 333, inc. II, do CPC. De consequência, deve a ré proceder 

com a manutenção do plano ofertado e, a devolução dos valores 

cobrados indevidamente de forma dobrada, nos termos do art. 42, § único 

do CDC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - Recurso 

Cível: 71004819264 RS, Relator: Marlene Landvoigt, Data de Julgamento: 

26/08/2014, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 28/08/2014) (grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO MORAL. COBRANÇA DE VALOR 

REFERENTE A PLANO DIVERSO DO CONTRATADO. Cobrança de valor 

referente a plano diverso do contratado e de valor superior. Inscrição 

indevida do nome do consumidor em órgão restritivo de crédito. Dano 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027920/6/2018 Página 129 de 739



moral caracterizado, ensejando a respectiva indenização. VALOR 

INDENIZATÓRIO. O quantum indenizatório, atendido o princípio da 

razoabilidade, deve ser fixado considerando as circunstâncias do caso, o 

bem jurídico lesado, a situação pessoal do autor, inclusive seu conceito, o 

potencial econômico do lesante, a idéia de atenuação dos prejuízos do 

demandante e o sancionamento do réu a fim de que não volte a praticar 

atos lesivos semelhantes contra outrem. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(TJ-RS - AC: 70055747927 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de 

Julgamento: 25/03/2014, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 02/04/2014) (grifo nosso) RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. COBRANÇA 

INDEVIDA NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO, CUJO DÉBITO ERA 

DESCONTADO DIRETO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DESCASO COM O CONSUMIDOR. DANO 

MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. Não há 

que se falar em ilegitimidade passiva da ré, pois, ainda que seja o 

empregador quem realize o débito em folha de pagamento, os valores 

cobrados na fatura são lançados pela própria requerida, a qual recebe os 

valores descontados do contracheque do autor. Portanto, sendo ela a 

prestadora dos serviços, evidenciada está a sua responsabilidade pelos 

danos causados ao consumidor. Restou evidenciado nos autos que o 

autor teve incluído em sua fatura de cartão de crédito valores de compras 

que alega não ter feito. Diante da contestação dos valores lançados na 

fatura, era ônus da demandada demonstrar minimamente a origem dos 

lançamentos, prova que não veio aos autos. Ainda que se admita que o 

autor, ao notar os lançamentos indevidos em sua fatura, não tenha 

adotado as medidas de segurança previstas em um contrato de adesão, a 

ré tinha plenas condições de demonstrar, ainda que minimamente, a origem 

de cada lançamento. Somente assim, poderia haver a análise da culpa 

concorrente do consumidor e eventual exclusão de responsabilidade em 

relação à ré. A ausência de provas a respeito da origem dos débitos 

permite a conclusão que os lançamentos foram indevidos e que, diante do 

pagamento realizado por desconto em folha de pagamento, impõe-se o 

dever de ressarcir os valores cobrados e pagos indevidamente, nos 

termos do art. 42, § único do CDC. Não há que se falar em mero dissabor 

quando uma pessoa tem parte de seu salário descontado indevidamente 

por débitos que não deu origem, comprometendo seu sustento de forma 

considerável. Ainda, a requerida age com descaso e desrespeito com o 

consumidor ao resistir em encontrar uma solução para o impasse, seja no 

âmbito administrativo, seja no âmbito jurídico. O quantum arbitrado a título 

de danos morais, em R$2.500,00, que não comporta minoração, pois 

adequado aos parâmetros adotados pelas Turmas Recursais Cíveis em 

casos análogos. Ademais, é condizente com os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, sendo mínimo para atingir o caráter 

pedagógico e punitivo. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004814166, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp 

Dreher, Julgado em 27/06/2014) Evidente que a cobrança de valores 

indevidos é fato que configura lesão extra-patrimonial, capaz de gerar a 

condenação por dano moral. Constatado o dano moral, deve ser verificada 

a respectiva reparação, para o que imperioso o atendimento das vias 

adequadas. É cediço que, para a fixação do valor da indenização, 

deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como 

sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento 

do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da 

culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal justo experimentado pelo ofendido quanto a punição 

do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, 

entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da 

ofensa, a situação econômica da ofensora e ofendida, bem como o como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação 

da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do 

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

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, mantenho os efeitos 

da tutela, para: a) CONDENAR a Reclamada CLARO S/A a pagar a quantia 

de R$5.000,00 (cinco mil reais) à titulo de indenização por danos morais 

ocasionados ao Reclamante CIVALDO RODRIGUES MACEDO, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). b) 

DETERMINAR a Reclamada, caso não tenha feito, restabeleça a linha 

telefônica do autor na modalidade pré-pago, no prazo de 10(dez) dias, sob 

pena de multa de R$100,00 (cem reais) diários ao limite de R$3.000,00 

(três mil reais). c) DECLARAR inexistente a cobrança em discussão neste 

processo. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

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

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

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011215-46.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROZIMON DIAS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LUIZ ESTEVES OAB - MT22330/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011215-46.2017.811.0004 Pólo Ativo: ROZIMON DIAS DE JESUS 

Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES 

Verifico que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR MORAIS e MATERIAIS, onde em resumo alega a parte 

autora que efetuou o pagamento de todas as suas faturas em atraso na 

data de 27.01.2017, em razão de ser motorista e não permanecer 

constantemente em casa. Aduz que após feita a religação efetuou 

diversas compras e viajou novamente, quando retornou teve 

conhecimento que sua energia estava novamente suspensa, sendo que 

perdeu todos alimentos comprados, sendo informado por sua vizinha que 

os agentes da ré retornaram horas após e suspenderam a energia, e após 

vários dias que a ré retornou para efetuar a religação. A Reclamada na 

contestação alega que a suspensão foi devida em razão da inadimplência 

do autor, que pagou as faturas dia 27.01, sendo que houve outra 

solicitação do autor para religação, onde verificou-se que se tratou de 

defeito interno, não sendo responsabilidade da reclamada, pugnando pela 

improcedência da inicial. Pois, verifico que o autor comprova o pagamento 

das faturas em atraso na data de 27.01, sendo certo que a reclamada, 

inclusive na defesa do procon informa que o ramal do autor estava partido 

e foi realizado a troca, ou seja, se a reclamada efetuou o conserto 

evidente que tal não seria de responsabilidade do autor. Assim, evidente a 

responsabilidade da reclamada, sendo certo que não fez prova de que 

procurou atender a solicitação do autor em prazo hábil. Quanto aos 

prejuízos materiais, o autor não apresentou documento capaz de 

comprovar o prejuízo financeiro, como cupom fiscal por exemplo, não 

podendo comprovar que as imagens se tratam do período posterior aos 
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fatos do processo. Assim, os pedidos de danos materiais não podem ser 

acolhidos. 3.1 . DANOS MORAIS No que tange aos danos morais, deve-se 

ponderar que a energia elétrica é bem de consumo essencial ao cotidiano 

de qualquer pessoa, de modo que a ineficiência ou ausência de seu 

fornecimento, dependendo das circunstâncias do caso e quando 

superado o razoável, pode, de fato, resultar em dissabores que 

transcendem o mero aborrecimento e ocasionam efetivo abalo psíquico. In 

casu,pela interrupção da energia, reputa-se inquestionável que a parte 

reclamante teve sua honra subjetiva atingida em decorrência das 

recorrentes falhas de prestação de serviço da reclamada, mormente ao 

se ponderar a quantidade e a essencialidade da energia elétrica no 

cotidiano humano, dissabores que, somados, denotam desrespeito ao 

consumidor, transcendem o mero aborrecimento e configuram efetivo 

prejuízo imaterial intrínseco, passível de recomposição. Nesse sentido: 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 

AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO 

PÚBLICO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE REEXAME 

DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. 

SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A apreciação 

do recurso extraordinário, na espécie, encontra óbice na Súmula 279 do 

STF. Precedentes. II - Agravo regimental improvido. (STF - ARE: 723113 

RS, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 

16/04/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-079 DIVULG 

26-04-2013 PUBLIC 29-04-2013) ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO GENÉRICA 

DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO E 

DEMORA INJUSTIFICADA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. danos 

MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. VALOR RAZOÁVEL. pretensão 

de reexame de prova. SÚMULA 7/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO 

INICIAL. EVENTO DANOSO. 1. A alegação genérica de violação do art. 535 

do Código de Processo Civil, sem explicitar os pontos em que teria sido 

omisso o acórdão recorrido, atrai a aplicação do disposto na Súmula 

284/STF. 2. O Tribunal de origem concluiu, com base nos elementos de 

convicção do autos, que ficou configurado dano moral, ao passo que 

procedeu à análise dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, ao 

assentar que a quantia fixada está em consonância com a extensão do 

dano causado. 3. Assim, insuscetível de revisão, nesta via recursal, o 

referido entendimento, por demandar reapreciação de matéria fática. 

Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Em se tratando de responsabilidade 

extracontratual do Estado, o entendimento sedimentado desta Corte é o de 

que os juros de mora são devidos desde a ocorrência do evento danoso, 

e não da citação. Este, aliás, é o conteúdo da Súmula 54/STJ. Agravo 

regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 390675 RS 2013/0293949-0, 

Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/10/2013, 

T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013) A respeito 

do valor da indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial e 

doutrinária é no sentido de que: No direito brasileiro, o arbitramento da 

indenização do dano moral ficou entregue ao prudente arbítrio do Juiz. 

Portanto, em sendo assim, desinfluente será o parâmetro por ele usado na 

fixação da mesma, desde que leve em conta a repercussão social do 

dano e seja compatível com a situação econômica das partes e, portanto, 

razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, atualização em matéria 

de responsabilidade por danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 

11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais). 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito, para: a) CONDENAR, a Reclamada ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, a pagar a quantia de 

R$5.000,00 (cinco mil reais) à titulo de indenização por danos morais 

ocasionados a Reclamante ROZIMON DIAS DE JESUS, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

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

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001251-51.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO MORAES DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER OAB - MT0016905A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001251-51.2017.811.0004 Pólo Ativo: ROGERIO MORAES DE 

MIRANDA Pólo Passivo: UNIVERSO ONLINE S.A - UOL Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE DECLARATORIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS, onde a parte 

autora aduz que deparou-se com a cobrança indevida na sua conta 

bancária de divida não contraída junto a ré, e que não conseguindo 

resolver de forma administrativa ingressa com a presente ação, sendo 

descontados o valor total de R$4.645,97, nos últimos cinco anos. Na 

contestação, a Reclamada Universo Online, alegou em preliminar 

prescrição de débitos superiores a três anos, e no mérito que um senhor 

de nome VALDIVAN que contratou os serviços, sendo certo que algum 

terceiro utilizou do nome do autor indevidamente. Pois bem, inicialmente é 

evidente que a prescrição somente é possível iniciar a partir de fato 

quando o autor tomar conhecimento, dessa forma, assim, que o autor 

tomou conhecimento da presente situação ingressou com a ação, de modo 

que não há que se falar em prescrição. No mérito, a própria reclamada 

afirma que o autor foi vitima de fraude, e neste caso, a responsabilidade 

cabe a reclamada, tendo em vista que a situação por si só não autorizaria 

a ré ter aceitado o contrato, visto ter sido solicitado por terceiro. Assim, 

forçoso reconhecer a falha na prestação do serviço, e a cobrança de 

serviços não solicitados pela parte autora. 3.1.DANOS MATERIAIS No que 

tange a cobrança de valores indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria 

tem se inclinado para a restituição em dobro dos valores cobrados 

indevidamente, nos moldes do art. 42, parágrafo único do Código de 

Defesa do Consumidor. No caso, não restou comprovado a má-fé da 

reclamada, e sim a falha na prestação do serviço, vez que não se atentou 

pela fraude existente na relação. Dessa forma, cabe a restituição de 

simples pelos valores pleiteados. 3.2 DO DANO MORAL No que tange ao 

pedido de reparação à titulo de Dano Moral, entendo que a conduta da 
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Reclamada causou sim abalo moral a Reclamante, abalo esse passível de 

indenização, posto que as cobranças indevidas geram aborrecimentos 

diversos de mero dissabor, uma vez que frustam a relação de consumo e 

confiança entre a promovente e a promovida. O art. 14 do Código de 

Defesa do Consumidor disciplina a responsabilidade do fornecedor pelos 

danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo 

que a única forma de afastá-la é provando-se que inexiste o defeito ou 

que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, prova essa que 

não foi feita no caso ora sub judice. RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. COBRANÇA 

INDEVIDA NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO, CUJO DÉBITO ERA 

DESCONTADO DIRETO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DESCASO COM O CONSUMIDOR. DANO 

MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. Não há 

que se falar em ilegitimidade passiva da ré, pois, ainda que seja o 

empregador quem realize o débito em folha de pagamento, os valores 

cobrados na fatura são lançados pela própria requerida, a qual recebe os 

valores descontados do contracheque do autor. Portanto, sendo ela a 

prestadora dos serviços, evidenciada está a sua responsabilidade pelos 

danos causados ao consumidor. Restou evidenciado nos autos que o 

autor teve incluído em sua fatura de cartão de crédito valores de compras 

que alega não ter feito. Diante da contestação dos valores lançados na 

fatura, era ônus da demandada demonstrar minimamente a origem dos 

lançamentos, prova que não veio aos autos. Ainda que se admita que o 

autor, ao notar os lançamentos indevidos em sua fatura, não tenha 

adotado as medidas de segurança previstas em um contrato de adesão, a 

ré tinha plenas condições de demonstrar, ainda que minimamente, a origem 

de cada lançamento. Somente assim, poderia haver a análise da culpa 

concorrente do consumidor e eventual exclusão de responsabilidade em 

relação à ré. A ausência de provas a respeito da origem dos débitos 

permite a conclusão que os lançamentos foram indevidos e que, diante do 

pagamento realizado por desconto em folha de pagamento, impõe-se o 

dever de ressarcir os valores cobrados e pagos indevidamente, nos 

termos do art. 42, § único do CDC. Não há que se falar em mero dissabor 

quando uma pessoa tem parte de seu salário descontado indevidamente 

por débitos que não deu origem, comprometendo seu sustento de forma 

considerável. Ainda, a requerida age com descaso e desrespeito com o 

consumidor ao resistir em encontrar uma solução para o impasse, seja no 

âmbito administrativo, seja no âmbito jurídico. O quantum arbitrado a título 

de danos morais, em R$2.500,00, que não comporta minoração, pois 

adequado aos parâmetros adotados pelas Turmas Recursais Cíveis em 

casos análogos. Ademais, é condizente com os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, sendo mínimo para atingir o caráter 

pedagógico e punitivo. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004814166, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp 

Dreher, Julgado em 27/06/2014) Evidente que a cobrança de valores 

indevidos é fato que configura lesão extra-patrimonial, capaz de gerar a 

condenação por dano moral. Constatado o dano moral, deve ser verificada 

a respectiva reparação, para o que imperioso o atendimento das vias 

adequadas. É cediço que, para a fixação do valor da indenização, 

deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como 

sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento 

do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da 

culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal justo experimentado pelo ofendido quanto a punição 

do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, 

entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da 

ofensa, a situação econômica da ofensora e ofendida, bem como o como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação 

da indenização em R$4.000,00 (quatro mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do 

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

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos 

da tutela, para: a) CONDENAR, a Reclamada UNIVERSO ONLINE S/A a 

pagar a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) à titulo de indenização por 

danos morais ocasionados a Reclamante ROGERIO MORAES DE 

MIRANDA, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 

362 STJ). b) CONDENAR a Reclamada Universo à restituir ao Reclamante o 

valor de R$ 4.645,97 (quatro mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e 

noventa e sete centavos), a titulo de dano material, valor com incidência 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 

405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data 

da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Como consequência da 

presente sentença, DECLARO inexistente a relação jurídica entre as 

partes. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010939-15.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JEREMIAS DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MULLER CABRAL DE ARAUJO OAB - MT0021101A 

(ADVOGADO)

ADRIEL DE CAMPOS SILVEIRA OAB - MT0020020A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010939-15.2017.811.0004 Pólo Ativo: JEREMIAS DA SILVA 

SOUSA Pólo Passivo: OI MOVEL S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES De proêmio acolho a retificação do 

nome da reclamada para OI MOVEL S/A. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

em resumo, que teve seu nome negativado tendo em vista que solicitou o 

cancelamento dos serviços e a ré não encaminhava a fatura, sendo que 

após dirigir-se ao PROCON conseguiu pagar todas as faturas atrasadas, 

no entanto, foi encaminhado nova fatura após a quitação do débito, sendo 

seu nome negativado novamente por uma cobrança indevida. A 

Reclamada na contestação aduz que o autor não pediu cancelamento, e 

sim que o terminal foi cancelado por inadimplência, sendo certo que o 

debito discutido não foi pago, pugnando pela improcedência da inicial. Pois 

bem, verifico que a reclamada afirma que o autor estava inadimplente com 

uma fatura, sendo que o mesmo apresenta vários comprovantes de 

quitação na data de 01.12.2015, subtendo a integral quitação dos débitos. 

No entanto o autor teve seu nome inserido novamente na data de 

05.05.2016, sendo evidente que esta atitude da reclamada foi indevida, 

visto que o autor diante do PROCON já havia provido a quitação de seu 

débito. 3.1. DO DANO MORAL No que tange ao pedido de reparação a 

titulo de dano moral, entendo que a conduta da reclamada causou sim 

abalo moral ao Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que 
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as cobranças indevidas geram aborrecimentos diversos de mero 

dissabor, uma vez que frustam a relação de consumo e confiança entre a 

promovente e a Promovida. É a orientação do Superior Tribunal de Justiça 

no sentido de que "a inércia do credor em promover a atualização dos 

dados cadastrais, apontando o pagamento, e consequentemente, o 

cancelamento do registro indevido, gera o dever de indenizar, 

independentemente da prova do abalo sofrido pelo autor, sob forma de 

dano presumido" (STJ-RESP Nº 1.149.998 - RS - Relatora: Min. Nancy 

Andrighi- DJ: 07/08/2012). Nesse sentido: DANOS MORAIS - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO- APÓS PAGAMENTO DA DÍVIDA - DANO COMPROVADO - 

ORIENTAÇÃO DO STJ- FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO- CARÁTER 

PEDAGÓGICO - Segundo a mais moderna orientação do colendo Superior 

Tribunal de Justiça, "a inércia do credor em promover a atualização dos 

dados cadastrais, apontando o pagamento, e consequentemente, o 

cancelamento do registro indevido, gera o dever de indenizar, 

independentemente da prova do abalo sofrido pelo autor, sob forma de 

dano presumido" (STJ-RESP Nº 1.149.998 - RS - Relatora: Min. Nancy 

Andrighi- DJ: 07/08/2012). - A indenização por danos morais deve ser 

fixada dentro dos parâmetros de punição do ofensor e compensação do 

ofendido pelos danos sofridos, sem ocasionar enriquecimento ilícito e nem 

estimulação de repetição do ato do ofensor, em face do caráter 

pedagógico da medida. (TJ-MG - AC: 10024121043889001 MG , Relator: 

Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 30/01/2014, Câmaras 

Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2014) O dano 

moral decorrente da indevida inscrição do nome do devedor em cadastro 

de maus pagadores deve ser ressarcido pelo dano moral 

independentemente da comprovação da ocorrência de efetivos prejuízos 

patrimoniais. Sobre o assunto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA 

FIXA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA 

NEGATIVAÇÃO EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL 

CONFIGURADO, A ENSEJAR O DIREITO À REPARAÇÃO. REDUÇÃO 

VALOR INDENIZATÓRIO PARA MELHOR ATENDER À RAZOABILIDADE. 

RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, PREJUDICADO O APELO 

ADESIVO. Restou incontroversa a ocorrência da negativação do nome da 

autora em serviço de proteção ao crédito, providência que se mostrou 

indevida, ante a constatação de que não havia débito pendente. O dano 

moral se apresenta inequívoco, diante do simples fato da anotação, 

ensejando o direito à reparação. Reputa-se mais razoável, no caso, a 

fixação do valor indenizatório em R$ 4.000,00, montante a ser corrigido a 

partir da prolação da sentença e acrescido de juros de mora a contar da 

c i t a ç ã o .  ( T J - S P  -  A P L :  1 2 9 5 9 5 8 2 0 1 0 8 2 6 0 0 3 2  S P 

0012959-58.2010.8.26.0032, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 

31/07/2012, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

31/07/2012) Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade na 

conduta da reclamada, pois no sistema do C.D.C., é dever e risco 

profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe 

permitem as normas jurídicas imperativas. Não assiste razão a parte ré 

quando diz sobre a inexistência de dano moral indenizável, pois não houve 

ilicitude da sua parte, mas o simples fato da reclamada ter negativado 

INDEVIDAMENTE o nome da reclamante junto ao SPC/SERASA/CARTÓRIO, 

já é suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico na nossa 

jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando 

comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas 

é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro 

para aferir a sua dor e a sua mágoa. Sobre o assunto: DANO MORAL - 

NOME - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO - 

DESNECESSIDADE - VALOR - FIXAÇÃO. 1. A indevida inclusão de nome 

nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexistente, configura ilícito 

indenizável. 2. A condenação por dano moral independe de prova do 

prejuízo efetivo, por estar relacionado com a afetação do estado de 

espírito daquele que foi ofendido em seu patrimônio imaterial, haja vista a 

repercussão negativa derivada da injusta inclusão de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. 3. Na fixação do dano moral, o julgador 

deve levar em conta o grau de constrangimento para a vítima e as 

possibilidades financeiras do ofensor, evitando estipular valor exagerado, 

a ensejar lucro fácil, ou irrisório, a ponto de não servir para coibir novas 

ocorrências.(TJ-MG - AC: 10145110211649001 MG , Relator: Guilherme 

Luciano Baeta Nunes, Data de Julgamento: 18/06/2013, Câmaras Cíveis / 

18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2013) CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PRELIMINAR DE FALTA DE REPRESENTAÇÃO - REJEIÇÃO - PRELIMINAR 

DE COISA JULGADA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - 

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA - DANO MORAL - 

PROVA DO PREJUÍZO - DESNECESSIDADE - VALOR DA INDENIZAÇÃO - 

CIRCUNSTÂNCIAS E PARÂMETROS NÃO OBSERVADOS - REDUÇÃO - 

CABIMENTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Estando a ré devidamente 

representada nos autos por procurador regularmente munido de mandato 

ad judicia outorgado por dois diretores, como autoriza o contrato social, 

não há se falar em falta de representação. - Não se configura coisa 

julgada se a causa de pedir na ação é distinta da causa de pedir da ação 

anterior. -Se as questões argüidas pela parte não foram apreciadas 

quando do julgamento de ações anteriores, cuja causa de pedir foi distinta, 

tal parte possui interesse de agir para propositura de nova ação que visa 

a apreciação de tais questões pelo Judiciário. - A simples negativação 

indevida enseja dano moral e direito à indenização, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao bom nome do cidadão. - A suposta fraude de terceiro não isenta de 

responsabilidade o prestador de serviço, sendo que esta circunstância 

apenas influencia na fixação do valor da indenização. - Deve ser reduzido 

o valor da indenização quando incompatível com as circunstâncias do fato 

e com os parâmetros dos Tribunais. - Preliminares rejeitadas e recurso 

provido em parte.(TJ-MG - AC: 10145120646552001 MG , Relator: Márcia 

De Paoli Balbino, Data de Julgamento: 23/05/2013, Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2013) Entretanto, é de se 

salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$4.000,00 (quatro mil reais). 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

mantendo os efeitos da tutela, para: a) CONDENAR, o Reclamado OI 

MOVEL S/A, a pagar a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) à titulo de 

indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante JEREMIAS DA 

SILVA SOUSA, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir do evento danoso(Súmula 54 do STJ) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 

362 STJ). b) Como consequência da presente sentença, DECLARO 

inexistente o débito oriundo da negativação em discussão neste processo. 

c) DETERMINO a secretaria que retifique o nome da reclamada no sistema, 

devendo constar OI MOVEL S/A. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

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

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001015-02.2017.811.0004 Pólo Ativo: MARIA GOMES LEAL Pólo 

Passivo: MOVEIS ROMERA LTDA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e 

MATERIAIS onde em resumo aduz a parte autora, que teve mediante 

fraude furtado todos seus documentos e cartões do banco, e que 

somente muitas horas percebeu o furto, efetuando a comunicação e 

solicitação de cancelamento dos cartões, mas que já tinha sido efetuado 

compras e saques com seu cartão, sendo que uma dessas compras foi 

no estabelecimento da reclamada, pugnando pela devolução em dobro A 

Reclamada aduz ilegitimidade passiva, e no mérito que não há que se falar 

em dever de indenizar visto que a autora não cumpriu com seu dever de 

cautela comunicando o fato imediatamente a administradora do cartão, 

tratando-se apresente demanda de meros dissabores cotidianos. Pois 

bem, é certo que a autora poderia ter de imediato comunicado o furto do 

cartão afim de que o mesmo fosse bloqueado. No entanto, é certo afirmar 

que tal fato por si só não exime a responsabilidade da reclamada, visto 

que nos tempos hodiernos é notória a possibilidade de ocorrência de 

fraudes, como, por exemplo, com a clonagem do cartão, circunstância que 

ainda mais reforça a necessidade de que os estabelecimentos comerciais, 

adotem procedimentos de segurança tendentes a obstá-las. No caso, 

bastaria que a reclamada verifica-se a titularidade do cartão de crédito 

apresentado e seria impedido a realização da compra em questão. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO: 0011637-31.2014.8.16.0035 1º JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 

RECORRENTE: POLIMPORT COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA . 

RECORRIDOS: LUIZ INOCÊNCIO DE CARVALHO E MARIA DE FÁTIMA DE 

CARVALHO RELATOR: RAFAEL LUÍS BRASILEIRO KANAYAMA CÍVEL. 

RECURSO INOMINADO. COMPRAS EFETUADAS POR TERCEIROS JUNTO 

AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL RECORRENTE, MEDIANTE 

UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO HIPERCARD FURTADO, DE 

TITULARIDADE DA AUTORA. FURTO DO CARTÃO DE CRÉDITO 

INCONTROVERSO. COMUNICAÇÃO DO FURTO À ADMINISTRADORA DO 

CARTÃO APÓS A CIÊNCIA DO OCORRIDO. REGISTRO DE BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA DO FURTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, PELA 

EMPRESA RECORRENTE, DE QUE TOMOU TODAS AS CAUTELAS NO 

MOMENTO DA COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS, NO QUE TANGE À 

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR E TITULARIDADE DO CARTÃO DE 

CRÉDITO. UTILIZAÇÃO DA SENHA DO CARTÃO QUE, POR SI SÓ, NÃO 

AFASTA A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA NESSE SENTIDO. FALHA 

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVER DE 

CAUTELA E SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. 

DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Relatório em sessão. 

II. Passo ao voto. Presentes os pressupostos de admissibilidade, o 

recurso deve ser conhecido. E nesse aspecto, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva arguida pela recorrente, na medida em que integra a 

cadeia de fornecedores em relação aos quais os autores aduzem a 

ocorrência de falha na prestação dos serviços. Ademais, no caso 

concreto, não há dúvidas de que houve a realização de compras junto ao 

estabelecimento recorrente que foram pagas através do cartão de crédito 

objeto de furto (evento 1.6). Os autores negam a realização das compras 

e apontam a ausência de cautela e zelo do estabelecimento quanto à 

verificação da titularidade do cartão de crédito por ocasião do pagamento, 

circunstância que, por si só, já justifica a manutenção da recorrente no 

polo passivo da lide. No mérito, a bem lançada sentença exarada pelo juízo 

de origem, cujos argumentos transcrevo abaixo e adoto como razões de 

decidir, deve ser mantida nos seus exatos termos, senão vejamos: ?

Analisando os autos, observa-se que todos os requeridos, sem exceção, 

oferecem e auferem lucros por seus serviços prestados, e em 

contrapartida os consumidores esperam comodidade e sobretudo 

segurança patrimonial quando da utilização de tais serviços. Tem-se que a 

ocorrência do furto e a posterior utilização dos cartões de crédito e débito 

dos autores sem qualquer efetiva barreira de segurança para a liberação 

de compras por parte da administradora de cartões e do banco Itaú, bem 

como, pelo fato de nas lojas de departamento em que foram efetuadas as 

compras: Polishop, C&A e Renner efetuarem as vendas, sem fazer 

qualquer verificação de quem estava efetuando a compra, a fim de 

certificar-se que os compradores na ocasião tratavam-se realmente do 

titular do cartão, constituíram falha na prestação do serviços por parte de 

todos os requeridos envolvidos no evento, ensejando a aplicação do 

artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que nenhum 

dos envolvidos respondeu eficientemente ao problema apresentado pelos 

autores, que por vez, não tiveram culpa demonstrada, afastando- se, 

definitivamente, a incidência do parágrafo terceiro, do art. 14 do CDC à 

espécie, na medida em que os requeridos não conseguiram demonstrar 

que houve desídia dos titulares dos cartões no que tange a guarda e 

utilização da senha pessoal do cartão. Some-se isto, ao fato de que, todos 

os requeridos, sem exceção assumem os riscos decorrentes da sua 

atividade econômica, respondendo por eventuais danos causados a 

terceiros, conforme dispõe o artigo 927 do Código Civil. Logo, o prestador 

de serviço deve fornecer segurança nos procedimentos de utilização de 

cartões de crédito/débito por parte dos clientes, respondendo, pois, pelos 

prejuízos em razão de furto e/ou roubo, porque se trata de evento 

previsível, inerente à atividade de risco na qualidade de estabelecimento 

comercial. Assim, os requeridos não cumpriram com seu ônus mínimo do 

artigo 330, inciso II do CPC, já que não demonstraram que os fatos 

narrados pelos autores não ocorreram, nem apresentaram fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito dos requerentes. Em 

contrapartida, os autores cumpriram com o seu ônus mínimo que lhes 

incumbia nos termos do artigo 333, inciso I do CPC, sendo que por 

intermédio dos extratos bancários, acostados ao Evento 1.5 do Projudi, os 

autores demonstraram que realmente houve saques e transferências na 

conta corrente do Banco Itaú, havendo um desfalque no valor de R$ 

3.000,00. Também, no mesmo extrato, demonstraram que existiram 

compras na modalidade débito, junto às lojas Renner no valor de R$ 

2139,80. Da mesma forma, no Evento 1.6, anexaram a fatura do cartão 

Hipercard, na qual se nota que foram efetuadas compras junto a loja C&A, 

no valor de R$ 4.267,00 (quatro mil duzentos e sessenta e sete reais) e 

que compras no valor de R$ 2.219,00 (dois mil duzentos e dezenove 

reais), foram efetuadas na loja Polishop. Dessa documentação carreada 

aos autos, tem-se por verossímeis as alegações dos autores, na medida 

em que se pode notar que realmente as compras ocorreram em um 

pequeno espaço de tempo, e todas no mesmo dia do furto (23/03/2014). 

Assim, merece acolhida o pleito autor no sentido de que as compras 

efetuadas com o cartão de crédito Hipercard junto as lojas Polishop, no 

valor de R$ 2.219,00 (dois mil duzentos e dezenove reais) e na C&A no 

valor de R$ 4. 267,00 (quatro mil duzentos e sessenta e sete reais) sejam 

canceladas e que o valor gasto nestas compras seja devolvido, qual seja 

o valor de R$ 6486,00 (seis mil quatrocentos e oitenta e seis reais). (...). 

Neste sentido a Turma Recursal do Estado do Paraná decidiu: EMENTA. 

RECURSO INOMINADO FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS 

FEITAS POR TERCEIRO FATURA IMPUGNADA DANO DE CONSUMO - 

RECORRENTE QUE COMUNICOU O EXTRAVIO RESTITUIÇÃO DO VALOR 

PAGO ACOLHIMENTO DO RECURSO. DECISÃO: Diante do exposto, 

resolve esta Turma Recursal, por unanimidade de votos, conhecer do 

recurso e, no mérito, dar-lhe provimento para condenar a recorrida ao 
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pagamento da indenização indicada no item 03. (Recurso Inominado nº. 

20120002185-8; 2 ª Turma Recursal; Relator: Juiz Sigurd Roberto 

Bengtsson. Data do julgamento: 14/06/2012). In casu, é incontroverso o 

fato de que os autores foram vítimas de furto de seus cartões de 

crédito/debito, bem assim da utilização fraudulenta dos mesmos, sendo 

que o reconhecimento do pleito dos requerentes acerca do dano moral é a 

única medida que se impõe. Quanto ao dano moral pleiteado pelos autores 

tem-se que o dano experimentado no presente caso, se dá pelo próprio 

fato da coisa, ou, a se preferir, in re ipsa. Ou seja, a aludida falha na 

prestação do serviço por parte dos requeridos, sujeitou os requerentes a 

toda espécie de infortúnio, o que ultrapassa a esfera de meros 

aborrecimentos ou transtornos causados pelo evento danoso, afetando 

mesmo a dignidade da pessoa humana no que nela há de mais sagrado, 

seu nome e sua honra. Como foi de grande extensão o dano e os 

prejuízos causados, deve ser arbitrada a indenização em valor razoável e 

proporcional ao dano causado, não servindo de meio para enriquecimento 

ilícito dos autores. Nestes termos, fixo o dano moral em R$ 6.000,00 (seis 

mil reais) a ser dividido entre os autores. ? Acresçam aos argumentos 

acima expostos, ainda, o fato de que o estabelecimento comercial 

recorrente não logrou êxito em demonstrar ter tomado todas as cautelas 

necessárias, por ocasião do pagamento das compras, quanto à 

verificação da titularidade do cartão de crédito utilizado para tanto, ônus 

que lhe competia na forma dos artigos 333, II, do CPC e 6º, VIII, do CDC, e 

do qual não se desincumbiu. Pelo contrário. Pois, dos documentos 

juntados no evento 26.3, vê-se claramente que o nome da cliente que 

realizou as compras (Maria Antônia Silvano, fl. 01) difere do nome dos 

autores, o que ainda mais justificaria a solicitação da documentação de 

identificação quanto à titularidade do cartão de crédito, cuja omissão não é 

negada nos autos. Não fosse isso, insta consignar que a alegação da 

recorrente acerca da ausência de responsabilidade no caso concreto em 

vista do pagamento ter sido efetivado mediante a utilização do cartão de 

crédito com a senha correspondente, não lhe favorece. Pois, amparado no 

que ordinariamente ocorre na sociedade atual (art. 335 do CPC), é notória 

a possibilidade de ocorrência de fraudes, como, por exemplo, com a 

clonagem do cartão, circunstância que ainda mais reforça a necessidade 

de que os estabelecimentos comerciais, como a recorrente, adotem 

procedimentos de segurança tendentes a obstá-las. Assinale-se, ainda, 

que o pagamento de mercadorias negociadas através de cartão de crédito 

é prática que beneficia o estabelecimento comercial sobremaneira, haja 

vista a evidente redução de inadimplência. É dever seu, em contrapartida, 

se acautelar contra possíveis fraudes que possam ser efetivadas em tais 

situações, em detrimento do consumidor. Logo, tem-se como inafastável a 

responsabilidade civil objetiva e solidária da recorrente no caso concreto, 

a teor do disposto nos artigos 14 e 25, § 1º, do CDC e da teoria do risco 

do empreendimento, em face da qual é do fornecedor de serviço que 

extrai maior lucro da atividade a responsabilidade pelos danos 

decorrentes do empreendimento, independente de culpa. E uma vez 

verificada a falha na prestação dos seus serviços, a manutenção da 

sentença quanto à condenação da recorrente ao pagamento dos danos 

materiais e morais é medida que se impõe. No que diz especificamente 

com os danos morais, tem-se que restaram demonstrados no caso 

concreto, uma vez que houve a utilização fraudulenta do cartão de crédito 

da autora, sem o seu consentimento, no estabelecimento comercial 

recorrente, para pagamento de mercadorias que também não foram por 

ela adquiridas, ocasionando redução na disponibilização do seu dinheiro. 

Ademais, a ausência de solução administrativa para a questão evidencia o 

descaso e o desrespeito ao consumidor no caso concreto. Para a fixação 

do dano moral, mister a análise das circunstâncias do caso concreto, tais 

como a gravidade do fato, o grau de culpa do ofensor e a situação 

econômico-financeira dos litigantes, atentando-se para que a indenização 

não se torne fonte de enriquecimento sem causa, nem seja considerada 

inexpressiva. Dita indenização deverá atender ao duplo objetivo de 

compensar a vítima e punir, razoavelmente, o autor do dano. Dito isso, e 

observada a maior vulnerabilidade dos autores, e a ausência de solução 

administrativa para o caso, tem-se que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais) estabelecido na sentença bem atende às finalidades da 

compensação, não merecendo redução. Além disso, está em consonância 

com as circunstâncias do caso concreto, acima referidas, e com os 

parâmetros adotados por este Colegiado em casos análogos. De outra 

banda, impossível acolher a tese quanto à litigância de má-fé do 

recorrente no caso concreto, porquanto ausentes quaisquer das 

condutas previstas no artigo 17 do CPC. Por fim, consigne-se a 

impossibilidade de análise dos demais pedidos efetuados pelos autores 

nas contrarrazões recursais, haja vista a inadequação do meio. O voto, 

pois, é pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença 

guerreada nos termos em que lançada. Diante da sucumbência, 

condena-se a recorrente, vencida, ao pagamento das custas e dos 

honorários advocatícios em favor do patrono dos recorridos, os quais fixo 

em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 

9.099/1995. III. Dispositivo Diante do exposto, resolve esta Turma 

Recursal, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO 

ao recurso, nos exatos termos do voto. O julgamento foi presidido pelo 

Senhor Juiz Marco Vinicius Schiebel, participando da votação a Senhora 

Juíza Manuela Tallão Benke e o Senhor Juiz Marcelo de Resende 

Castanho. Curitiba, 12 de novembro de 2015. RAFAEL LUÍS BRASILEIRO 

KANAYAMA Juiz Relator Assim, a empresa requerida, assume o risco 

decorrente da sua atividade econômica, respondendo por eventuais 

danos causados a terceiros, conforme dispõe o artigo 927 do Código Civil. 

Assim, uma vez verificada a falha na prestação do serviço, entendo 

devido a devolução do valor do produto adquirido na empresa reclamada 

através do cartão da parte autora, devolução essa de forma simples, visto 

que não comprovada a má-fé. 3.1. DANO MORAL No caso, é clara a 

ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Ademais, 

tenho que, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante, onde 

poderia ter sido evitado pela reclamada se tivesse analisado a titularidade 

do cartão para concluir a venda, tenho que é cabível a indenização por 

danos morais. Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que 

não é o caso dos autos. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 4. DISPOSITIVO 

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

Civil (2016), SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) 

CONDENAR, a Reclamada MOVEIS ROMERA LTDA a pagar a quantia de 

R$3.000,00 (três mil reais) à titulo de indenização por danos morais 

ocasionados ao Reclamante MARIA GOMES LEAL, valor com incidência de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 

do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (362 STJ) . b) CONDENAR, a Reclamada a 

pagar a quantia de R$1.499,00 (um mil, quatrocentos e noventa e nove 

reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ) . 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001767-71.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE ALVES DA CRUZ SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOAO ROSA VIEIRA JUNIOR OAB - RO4899 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA MARIA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001767-71.2017.811.0004 Pólo Ativo: SIMONE ALVES DA CRUZ 

SILVA - ME Pólo Passivo: SELMA MARIA DE OLIVEIRA SILVA . Vistos, etc. 

1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico 

que a parte autora requereu a desistência do processo antes da audiência 

de conciliação, não havendo oposição que não compareceu ao ato. De 

acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de Processo Civil Brasileiro, 

extingue-se o processo sem julgamento do mérito: “VIII – homologar a 

desistência da ação”. Assim, desistindo à parte autora da ação, não há 

porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se encerra no momento da 

homologação de sua desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no artigo 487, VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o 

pedido de desistência da ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem 

resolução do mérito.. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente 

concedida. Arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

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

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001409-09.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAZILENE DOS REIS BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001409-09.2017.811.0004 Pólo Ativo: SEBASTIAO 

GONCALVES DOS SANTOS Pólo Passivo: DAZILENE DOS REIS BARBOSA 

Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de ação de obrigação 

de fazer e verifico que as partes transigiram sobre o objeto desta lide, 

conforme acordo apresentado na ata de audiência de conciliação (ID 

11043624). Nos termos do acordo pactuado, a reclamada informa que não 

esta mais em posse do bem e não tem o recebi de transferência, 

solicitando que seja oficiado ao Detran para proceder a transferência do 

bem, bem como oficiado o Sefaz para transferir os débitos desde 2013 

para o nome da reclamada, referente a motocicleta Honda Biz 125/KS, 

placa KAG 8526. Pois bem, é certo que as parte sabem que para que seja 

efetuada uma obrigação não basta apenas ingressar em juízo e pedir ao 

judiciário o cumprimento, sabendo-se que existem custos que as partes 

estariam se isentando, ao qual entendo, indevidamente. Dessa forma, 

acolho o acordo realizado entre as partes, ficando estes cientes de que 

para realização da transferência do bem poderá ter custos gerados pelo 

órgão do Detran ao qual deverá a parte reclamada proceder o pagamento 

para a efetivação do mesmo. Com efeito, a sentença homologatória 

transação tem força de sentença com resolução de mérito, segundo 

estabelece o art. 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil. Assim, 

considerando o processo instruído para eventual homologação, merece 

acolhimento a pretensão das partes. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO 

DE CONHECIMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Celebrado acordo no bojo do processo de 

conhecimento é perfeitamente possível a sua extinção com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. 

(TJ-MG - AC: 10349090240566002 MG , Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 21/06/2013) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a 

direito disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA o acordo efetuado entre as partes, para que surta seus 

efeitos jurídicos e legais, com resolução de mérito, a teor do artigo 487, 

inciso III, b, do Novo Código de Processo Civil e artigo 57, da Lei 9.099/95, 

e ainda DETERMINO: A) Expedição de oficio ao SEFAZ para proceder a 

transferência de todos os débitos existentes em nome de SEBASTIAO 

GONCALVES DOS SANTOS, referente a motocicleta Honda Biz 125/KS, 

placa KAG 8526, a partir do ano de 2013 para a pessoa de DAZILENE 

DOS REIS BARBOSA. b) Expedição de oficio ao DETRAN-MT, para 

proceder a transferência de titularidade da motocicleta Honda Biz 125/KS, 

placa KAG 8526, em nome de SEBASTIAO GONÇALVES DOS SANTOS 

para DAZILENE DOS REIS BARBOSA, no prazo de 30 (trinta) dias, 

transferindo todas os débitos existentes desde 2013 para o nome da ré, 

inclusive eventuais tributos de transferência, sob pena de multa de 

R$100,00 (cem reais) diários. Após comprovação nos autos dos 

cumprimentos acima, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

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

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000677-28.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

L.R. COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONILDO PEREIRA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000677-28.2017.811.0004 Pólo Ativo: L.R. COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA - ME Pólo Passivo: RONILDO PEREIRA RODRIGUES 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil (2016). 3. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, evitando-se futura alegação de 

cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO, onde a 

autora pleiteia o recebimento da quantia de R$3.349,51 (três mil, trezentos 

quarenta e nove reais e cinquenta e um centavos) atualizados, 

representados por uma nota promissória conforme anexo. O Reclamado 

apesar de devidamente citado, deixou de comparecer a sessão de 

conciliação e de apresentar contestação, de modo que decreto a sua 

revelia com base no artigo 344 do NCPC, No entanto, considero que a 

revelia é relativa, tendo em vista que os fatos alegados na inicial serão 

considerados verdadeiros, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz. Com efeito, verifico que a origem da divida é licita, devendo ser 

acolhido in tontun os pedidos iniciais, visto que o reclamado deixou de 

fazer prova do pagamento. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: a) 

CONDENAR o Requerido a pagar ao Requerente a importância de 

R$3.349,51 (três mil, trezentos quarenta e nove reais e cinquenta e um 

centavos), a titulo de dano material, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, (art. 404 e 405 do STJ), e correção monetária pelo INPC, 

ambos a partir desta decisão. Sem custas e honorários, conforme 
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disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000541-31.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000541-31.2017.811.0004 Pólo ativo: NILZA FERREIRA DE 

ALMEIDA Pólo passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO E FATURAS que comprovam a origem 

da divida, sendo certo que as assinatura são idênticas com os 

documentos apresentados pela autora e assinatura na ata de audiência. 

Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, ainda que 

possível a inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve 

incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é 

permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo 

assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, entendo 

devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

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

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000615-85.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

L.W.DA SILVA - LANCHONETE - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA MENDONCA OAB - MT0017086A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GYNSOL GOIANIA SORVETES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LISA FABIANA BARROS FERREIRA OAB - GO0016883A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000615-85.2017.811.0004 Pólo Ativo: L.W.DA SILVA - 

LANCHONETE - ME Pólo Passivo: GYNSOL GOIANIA SORVETES LTDA 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito no estado do processo, a teor 355, I, do 

Código de Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante 

a produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, onde suscita 

a parte autora em resumo, que efetuou o pagamento de um titulo da 

reclamada em 13.03.2017, sendo que a mesma efetuou a negativação de 

seu nome em 05.05.2017, portanto agindo em atitude indevida vez que o 

titulo já estava pago. A Reclamada na contestação aduz que no titulo era 

com vencimento para 12.02.2017, sendo que o autor pagou com mais de 

um mês de vencimento, estando ciente que após sete dias geraria multa, 

sendo certo que teve conhecimento do pagamento somente através desta 

ação, não podendo ser responsabilizado pelo erro do autor. Pois em, em 

analise aos documentos constantes no processo, verifico que realmente o 

autor pagou o titulo em discussão com mais de 30 (trinta) dias em atraso, 

sendo certo que havia aviso no documento que após sete dias não teria 

mais validade. Desse modo, evidente que o autor deu causa a 

negativação, pois deveria ter solicitado um boleto atualizado para 

pagamento, o que não o fez, pois evidente que teria multas a serem 

pagas. Sendo assim, forçoso reconhecer que a reclamada não cometeu 

nenhum ilícito ensejador de reparação, devendo a inicial ser julgada 

improcedente. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 
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IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil, com resolução de mérito, o que faço 

para: Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001187-41.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KARINY BACKES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Grazziely Barros do Prado OAB - GO0032500A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001187-41.2017.811.0008 Pólo Ativo: KARINY BACKES 

SANTOS Pólo Passivo: ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, onde afirma o 

reclamante que indevidamente teve suspenso o fornecimento de agua de 

sua residência, pois as faturas estavam devidamente pagas, e ainda alega 

que esta sendo cobrada da instalação da rede de esgoto, ao qual entende 

ser indevida pois é obrigação do Estado o fornecimento de saneamento 

básico. A reclamada na contestação, aduz que a suspensão foi realizada 

em razão da inadimplência da autora que sempre paga suas faturas em 

atraso, e quanto a cobrança de esgoto é devida. Pois bem, analisando as 

faturas anexadas pela parte autora, verifico que a suspensão ocorreu em 

01.04.2017, sendo apresentadas somente as faturas de janeiro e 

fevereiro de 2017, ao qual foram pagas em 01.04.2017. No caso, a ré 

alega que o corte se deu em decorrências dessas faturas, sendo assim, 

evidente que a suspensão do fornecimento foi indevido vez que as 

faturas estavam pagas, cabendo sim a sua responsabilização pela atitude 

indevida. Quanto as cobranças da rede de esgoto, verifico que não há 

que se falar em cobrança indevida pelos serviços prestados referente a 

instalação de esgoto pela Reclamada, sendo que caberia a cobrança 

indevida se a Reclamada antes de fornecer os serviços de esgoto já se 

cobrava pelo serviço, sendo certo que não caberia ao autor pagar por 

uma taxa de instalação por um serviço que suspostamente já estaria 

sendo fornecido. No entanto, a parte autora apresenta fatura iniciada em 

03/2016 onde infere-se a taxa de esgoto e a taxa de instalação, fazendo 

prova de que antes deste período não havia nenhuma cobrança referente 

taxa de esgoto, e portanto, nenhuma cobrança indevida. Entendo, que 

para o consumidor ser exonerado da taxa de instalação do serviço de 

esgoto, o mesmo deveria estar pagando pela rede de esgoto, antes de 

sua instalação, pois neste caso, estabelece-se a cobrança indevida. 

Dessa forma, não verifico na espécie a cobrança indevida, tendo em vista 

que apesar de ter lei mencionando a obrigação do Estado em oferecer 

saneamento básico, não significa que tais benefícios serão gratuitos, não 

podendo o pedido de cobrança indevida ser acolhido, pois não restou 

comprovado nenhuma cobrança indevida. 3.1. DO DANO MORAL No que 

tange ao pedido de reparação a titulo de dano moral, entendo que a 

conduta da reclamada causou sim abalo moral ao Reclamante, abalo esse 

passível de indenização, posto que a suspensão indevida do fornecimento 

de água lhe causou prejuízos diversos de mero dissabor. Nesse sentido: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SÚMULA Nº 192 DO TJRJ. FATURA 

QUITADA. CORTE DE ENERGIA INDEVIDO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. 

DANO MORAL IN RE IPSA. A instalação e localização do aparelho medidor, 

bem como sua manutenção e aferição, são tarefas de responsabilidade da 

distribuidora de energia (cf. arts. 73 e 77 da Resolução Aneel nº 

414/2010). Verbete da Súmula nº 192 deste Tribunal de Justiça, ¿A 

indevida interrupção na prestação de serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura dano moral¿. Dano moral in re 

ipsa. Negado provimento ao recurso. (TJ-RJ - APL: 

00013246320138190002 RJ 0001324-63.2013.8.19.0002, Relator: DES. 

ANDREA FORTUNA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 30/03/2015, VIGÉSIMA 

QUINTA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 01/04/2015 

00:00) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SÚMULA Nº 192 DO TJRJ. FATURA 

QUITADA. CORTE DE ENERGIA INDEVIDO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. 

DANO MORAL IN RE IPSA. A instalação e localização do aparelho medidor, 

bem como sua manutenção e aferição, são tarefas de responsabilidade da 

distribuidora de energia (cf. arts. 73 e 77 da Resolução Aneel nº 

414/2010). Verbete da Súmula nº 192 deste Tribunal de Justiça, ¿A 

indevida interrupção na prestação de serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura dano moral¿. Dano moral in re 

ipsa. Negado provimento ao recurso. (TJ-RJ - APL: 

00045719320108190087 RJ 0004571-93.2010.8.19.0087, Relator: DES. 

ANDREA FORTUNA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 09/03/2015, VIGÉSIMA 

QUINTA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 11/03/2015 

00:00) A respeito do valor da indenização por dano moral, a orientação 

jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito brasileiro, o 

arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao prudente 

arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o parâmetro 

por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$4.000,00 (quatro mil reais). 4. DISPOSITIVO 

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

Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) 

CONDENAR, a Reclamada ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS, a pagar a 

quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) à titulo de indenização por danos 

morais ocasionados aos Reclamante KARINY BACKES SANTOS, valor 

com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

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

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001463-72.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA COUTINHO PEREIRA OAB - MT0021930A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:
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Advogado(s) Polo Passivo:
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Autos nº 1001463-72.2017.811.0004 Pólo Ativo: LUCIA MOREIRA DOS 

SANTOS Pólo Passivo: HDI SEGUROS S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORAIS e 

MATERIAIS, onde suscita a Reclamante em resumo, que aderiu um seguro 

para seu veiculo com a ré, e que o mesmo sofreu avarias, pugnando pelo 

premio do seguro, no entanto, apesar de inicialmente a reclamada ter 

autorizado o conserto, posteriormente suspendeu a liberação do prêmio. 

Na contestação, a Reclamada alega que o veiculo da autora sofreu 

avarias ocasionadas por vandalismo, e que nas condições do termo do 

seguro, é claro que tal tipo de sinistro não é coberto pela seguradora, 

pugnando pela improcedência da inicial. Pois bem, na apólice apresentada 

pela autora, verifica-se que a mesma assina tendo conhecimento das 

clausulas das condições do seguro que esta sendo contratado. Com 

efeito, é indiscutível que o seguro contratado pela autora não abarca a 

modalidade de sinistro ocorrido, qual seja, vandalismo, sendo assim, a 

demanda não precisa de maiores analises, sendo evidente que a autora 

não tem direito do pedido solicitado, não incorrendo a reclamada em 

nenhuma atitude indevida ao ter negado a liberação do prêmio. Assim, os 

pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes. 4. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com 

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

mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

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

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos n.º 1000825-39.2017.811.0004 Pólo ativo: DANIELA POLIZELI Pólo 

passivo: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. Vistos,etc. Relatório 

dispensado por força do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Ab initio, imperioso se faz registrar que, a teor do Enunciado nº 89 do 

FONAJE, a "incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no 

sistema de juizados especiais cíveis". Com efeito, as especificidades do 

sistema instituído pela Lei nº 9.099/95 afastam a aplicação da Súmula nº 

33 do Superior Tribunal de Justiça, que foi editada sob a perspectiva do 

Código de Processo Civil e antes mesmo da Lei dos Juizados. Pois bem. 

Segundo se extrai dos autos, a parte reclamante reside na comarca de 

Aragarças, conforme comprovante de endereço anexado ao processo. 

Desta feita, a ação não poderia ser ajuizada nesta comarca, pois em sede 

de Juizados Especiais, o art. 4º, da Lei 9.099/95, estabelece as regras 

para determinação da competência, vejamos: Art. 4º. É competente, para 

as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, 

a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou 

econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou 

escritório; II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio 

do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de 

qualquer natureza. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação 

ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo. Na hipótese, nem a 

parte promovente nem a promovida ostentam domicílio sob a jurisdição 

desta Comarca, nenhuma das partes reside ou exerce atividades 

profissionais ou econômicas ou mantém estabelecimento neste Município, 

fato que indica a inexistência de qualquer das causas aptas a atrair a 

competência para este Juízo. No caso, apesar da parte autora alegar 

exercer atividades profissionais nesta Urbe, não apresenta nenhum 

documento apto a comprovar tais alegações. Ademais, a citada norma 

deve ser interpretada sistematicamente, se buscando, além do mens legis 

que inspirou o dispositivo legal, relacioná-la com as outras normas 

pertinentes ao mesmo objeto. Com efeito, não obstante os arts. 6º e 101 

do Código de Defesa do Consumidor, facultem ao autor eleger o foro para 

propor a sua ação, é certo que esse benefício de escolha não autoriza o 

consumidor a extrapolar as regras processuais e propor a ação aonde lhe 

convier, aleatoriamente. Exatamente nesse sentido, vide o julgado a 

seguir, in verbis: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESCOLHA DO 

JUÍZO DE FORMA ALEATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. FORO COMPETENTE 

DO DOMICÍLIO DO AUTOR. DECLARAÇÃO EX OFFICIO DA 

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. POSSIBILIDADE. CONFLITO JULGADO 

IMPROCEDENTE PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

SUSCITANTE. 1. Em se tratando de relação de consumo, é competente 

para processar e julgar a demanda o foro do domicílio do consumidor. 2. 

Não obstante essa comodidade legal conferida ao consumidor, para lhe 

facilitar a defesa de seus interesses, veda-se à parte escolher 

aleatoriamente o foro para propositura da ação. Renunciado o benefício de 

propor a ação no foro de seu domicílio, deverá o consumidor ater-se às 

regras gerais previstas no código de processo civil. 3. Constatado que a 

ação foi proposta sem qualquer observância aos critérios de competência 

estabelecidos pelo legislador infraconstitucional. Em local eleito de forma 

aleatória. Evidente a violação do princípio do juízo natural. Conflito julgado 

improcedente para declarar a competência do juízo suscitante. (TJGO; CC 

0251051-55.2014.8.09.0000; Trindade; Primeira Seção Cível; Rel. Des. 

Gerson Santana Cintra; DJGO 09/09/2014; Pág. 88). Aliás, de outra forma 

não poderia ser, sob pena de se ferir o Princípio do Juízo Natural (art. 5º, 

inciso XXXVII, CF) e permitir que o simples desejo particular da parte, 

embasado em motivo de ordem particular não declarado, autorize a 

transgressão às regras processuais e normativas administrativas, ferindo, 

inclusive, a divisão organizacional do próprio Poder Judiciário. Da mesma 

forma, o processamento da presente demanda neste Juízo em nada 

facilitaria a defesa. Ao contrário, causaria prejuízo. Por fim, pontuo que a 

distribuição da demanda na presente Comarca vai de encontro aos 

princípios norteadores dos Juizados Especiais, mormente o da celeridade 

e da economia processual (art. 2º, Lei nº 9.099/95). Neste contexto, 

flagrante a incompetência territorial, o que, determina, segundo a dicção 

do Art. 51, inciso III, da Lei 9.099/95, e enunciado 89 do FONAJE, a 

extinção do feito. DISPOSITIVO Ante o exposto, SUGIRO a incompetência 

deste Juízo para processar e julgar o presente feito, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 51, III, da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários, a teor do disposto no 

art. 54 da Lei n.º 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação 

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

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Avila Vasconcelos Juiza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA CUNHA GUIMARÃES (REQUERIDO)

L. C GUIMARAES CUNHA - PET SHOP ANIMAL - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001741-73.2017.811.0008 Pólo Ativo: MARIA DA CONCEICAO 

DOS SANTOS Pólo Passivo: L. C GUIMARAES CUNHA - PET SHOP ANIMAL 

- ME e outros (1) Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, onde afirma o 

reclamante que indevidamente teve aplicado uma multa em razão de era a 

responsável pelo estabelecimento da ré, e foi encontrada vacinas 

vencidas. No entanto, aduz que seu contrato abrangia apenas os serviços 

de banho e tosa, sendo certo que a ré deixou que fossem aplicada tal 

penalidade indevidamente em desfavor da autora, pugnando pela 

indenização correspondente. A Reclamada devidamente citada, deixou e 

apresentar contestação, o que incide na sua REVELIA, porém, informo que 

os efeitos da revelia são relativos, cabendo a parte autora fazer prova 

das suas alegações. Autora pugnou julgamento antecipado da lide, 

desistindo da prova testemunhal. Pois bem, em analise ao documento 

anexado pela autora, qual seja, contrato de serviço, verifica-se que na 

descrição do serviço, consta expressamente a responsabilidade da 

autora em “garantir a comercialização de produtos devidamente 

registrados e dentro do prazo de validade(...) proibir a venda de vacinas e 

consultas dentro do estabelecimento(...)”. Ou seja, evidente que se a ré 

estava comercializando as vacinas, não estava mencionado no contrato 

entre as partes, sendo certo que a parte autora não pode ser 

responsabilizada por fatos da qual não tinha conhecimento. Quanto ao 

dano material, a parte autora não apresentou comprovante de pagamento 

do referido boleto, sendo assim, a autora não fez prova do efetivo prejuízo 

material, mas apresenta boleto para pagamento, sendo que dessa forma, 

entendo devido o pagamento da quantia de R$6.000,00 (seis mil reais). 

Quanto ao pedido de danos morais, a reparação civil possui um tríplice 

escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$1.000,00 (um mil reais). 3. DISPOSITIVO 

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

Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) 

CONDENAR, a Reclamada L. C GUIMARAES CUNHA - PET SHOP ANIMAL - 

ME, a pagar a quantia de R$1.000,00 (um mil reais) à titulo de indenização 

por danos morais ocasionados aos Reclamante MARIA DA CONCEICAO 

DOS SANTOS, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(Súmula 362 STJ). b) CONDENAR a reclamada ao pagamento da quantia 

de R$6.000,00 (seis mil reais) a titulo de dano material, a parte autora, 

valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC 

devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

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

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002029-21.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE MENDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002029-21.2017.811.0004 Pólo Ativo: PAULO HENRIQUE 

MENDES DE SOUZA Pólo Passivo: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE 

CARTOES LTDA. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais teve qualquer contrato com a 

Reclamada. Na contestação, o Reclamado alega que a cobrança é devida, 

apresentando telas sistêmicas da origem do débito. Importante salientar 

que ainda que o contrato seja uns dos requisitos indispensáveis para 

comprovar a origem do debito, pelo extrato de negativação da parte 

autora, verifico que possui outras negativações, não havendo discussão 

judicial de sua legitimidade (visto que não informado pelo autor), de modo 

que reputa-se cobrança legitima. Assim, diante do histórico de 

inadimplência da parte autora, forçoso reconhecer a licitude da presente 

cobrança, ainda que não existente o contrato assinado entre as partes. 

Sendo assim, forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a 

Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do 

art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – 

os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. 

Logo, ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação 
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indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou 

comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo 

Reclamante, razão pela qual não há que se falar em ilicitude no 

procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que falar-se em dano 

moral a ser indenizado, levando-se em conta que o Requerido está 

acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 6. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

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

liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011123-68.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DE BARROS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO BRYCHTA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011123-68.2017.811.0004 Pólo Ativo: CRISTIANO DE BARROS 

NASCIMENTO Pólo Passivo: LUIZ FERNANDO BRYCHTA - ME . Vistos, etc. 

1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico 

que a parte autora requereu a desistência do processo, informando que 

realizou acordo fora dos autos. De acordo com o artigo 487, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem 

julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, 

desistindo à parte autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, 

uma vez que esta se encerra no momento da homologação de sua 

desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, 

VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da 

ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. 

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

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002007-60.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANILLO FELIX DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEN LUCIA LOBO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA OAB - MT0002025A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002007-60.2017.811.0004 Pólo Ativo: DANILLO FELIX DA 

SILVA Pólo Passivo: CARMEN LUCIA LOBO Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, onde a parte autora pleiteia 

o recebimento da quantia de R$4.142,55 (quatro mil, cento e quarenta e 

dois reais e cinquenta e cinco centavos) já atualizados, representados por 

três cártulas de cheques, conforme anexo. A Reclamada aduz em 

preliminar ilegitimidade ativa, pois o cheque teria sido nominal a senhora 

Fabielle, cabendo a esta efetuar a cobrança. E no mérito aduz que o 

cheque foi apresentado antes do prazo, de modo que não é mais válido 

como titulo de cobrança, pelo erro do autor, pugnando pelo pedido 

contraposto de danos morais, por ter gerado prejuízos de inscrição 

indevida pela apresentação antecipada. Na impugnação o autor afirma que 

o cheque foi endossado para o mesmo, sabendo que cabe a ele a 

cobrança, não havendo que se falar em ilegitimidade, e quanto a restrição 

informada pela autora, a mesma não poderia ter sofrido nenhum prejuízo 

pois já estava restrita desde o ano de 2013. Pois bem, em analise aos 

fatos e documentos do processo, verifico que a origem do titulo é licito, e 

independentemente da forma que o mesmo fora apresentado na época a 

presente cobrança é devida, visto que a reclamada não comprovou o 

pagamento do mesmo. E quanto ao pedido contraposto, o autor comprovou 

que a autora já estava restrita, não podendo haver prejuízo, se já a 

restrição anterior. Assim, devem ser acolhido in tontun os pedidos iniciais. 

4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

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

Civil, com resolução de mérito, para: a) CONDENAR a Reclamado CARMEN 

LUCIA LOBO a pagar à quantia de R$4.142,55 (quatro mil, cento e 

quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) ao Reclamante 

DANILLO FELIX DA SILVA, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a 

publicação desta sentença (362 STJ) e juros moratórios de 1% ao mês 

desde a citação. b) Sugiro improcedência do pedido contraposto. c) 

Determino que a parte autora entregue o titulo em discussão neste 

processo a secretaria deste juízo, devendo permanecer guardado, até 

quitação da divida. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Sem custas e 

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

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

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001985-02.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PIEDADE NOGUEIRA DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001985-02.2017.811.0004 Pólo Ativo: MARIA PIEDADE 

NOGUEIRA DE FARIAS Pólo Passivo: AGUAS DE BARRA DO GARCAS 

LTDA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES 

Verifico que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 
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afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR MORAIS e DECLARAÇÃO DE INEXIXTENCIA DE 

DEBITO, onde em resumo alega a parte autora que teve indevidamente 

suspenso seu fornecimento de agua na data de 07.11.2017, por atraso da 

fatura do mês de setembro/2017, no entanto, tal fatura teria sido paga em 

08.09.2017, antes da data de vencimento, sendo certo que a atitude da 

reclamada foi indevida, e ainda, na data de 09/11 (ingresso da ação), dois 

dias após suspensão não fora religado o fornecimento. Na contestação, a 

Reclamada impugna genericamente os fatos iniciais, aduzindo que foi 

suspenso o fornecimento de agua por atraso na fatura, não havendo que 

se falar em danos morais. Pois, verifico que o autor comprova o 

pagamento das faturas discutida no processo antes de seu vencimento, 

sendo evidente que a reclamada suspendeu indevidamente os serviços da 

parte autora, e ainda não procedeu o restabelecimento em tempo hábil. 3.1 

. DANOS MORAIS No que tange aos danos morais, deve-se ponderar que 

a energia elétrica é bem de consumo essencial ao cotidiano de qualquer 

pessoa, de modo que a ineficiência ou ausência de seu fornecimento, 

dependendo das circunstâncias do caso e quando superado o razoável, 

pode, de fato, resultar em dissabores que transcendem o mero 

aborrecimento e ocasionam efetivo abalo psíquico. In casu,pela 

interrupção da energia, reputa-se inquestionável que a parte reclamante 

teve sua honra subjetiva atingida em decorrência das recorrentes falhas 

de prestação de serviço da reclamada, mormente ao se ponderar a 

quantidade e a essencialidade da energia elétrica/agua no cotidiano 

humano, dissabores que, somados, denotam desrespeito ao consumidor, 

transcendem o mero aborrecimento e configuram efetivo prejuízo imaterial 

intrínseco, passível de recomposição. Nesse sentido: Ementa: AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NO 

RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DO 

CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 

279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A apreciação do 

recurso extraordinário, na espécie, encontra óbice na Súmula 279 do STF. 

Precedentes. II - Agravo regimental improvido. (STF - ARE: 723113 RS, 

Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 16/04/2013, 

Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-079 DIVULG 26-04-2013 PUBLIC 

29-04-2013) ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OMISSÃO NO 

ACÓRDÃO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO E DEMORA 

INJUSTIFICADA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. danos MORAIS E 

MATERIAIS CONFIGURADOS. VALOR RAZOÁVEL. pretensão de reexame 

de prova. SÚMULA 7/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO 

DANOSO. 1. A alegação genérica de violação do art. 535 do Código de 

Processo Civil, sem explicitar os pontos em que teria sido omisso o 

acórdão recorrido, atrai a aplicação do disposto na Súmula 284/STF. 2. O 

Tribunal de origem concluiu, com base nos elementos de convicção do 

autos, que ficou configurado dano moral, ao passo que procedeu à 

análise dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, ao assentar 

que a quantia fixada está em consonância com a extensão do dano 

causado. 3. Assim, insuscetível de revisão, nesta via recursal, o referido 

entendimento, por demandar reapreciação de matéria fática. Incidência da 

Súmula 7/STJ. 4. Em se tratando de responsabilidade extracontratual do 

Estado, o entendimento sedimentado desta Corte é o de que os juros de 

mora são devidos desde a ocorrência do evento danoso, e não da 

citação. Este, aliás, é o conteúdo da Súmula 54/STJ. Agravo regimental 

improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 390675 RS 2013/0293949-0, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/10/2013, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013) A respeito do 

valor da indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial e 

doutrinária é no sentido de que: No direito brasileiro, o arbitramento da 

indenização do dano moral ficou entregue ao prudente arbítrio do Juiz. 

Portanto, em sendo assim, desinfluente será o parâmetro por ele usado na 

fixação da mesma, desde que leve em conta a repercussão social do 

dano e seja compatível com a situação econômica das partes e, portanto, 

razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, atualização em matéria 

de responsabilidade por danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 

11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais). 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito, para: a) CONDENAR, a Reclamada AGUAS DE 

BARRA DO GARCAS LTDA, a pagar a quantia de R$5.000,00 (cinco mil 

reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados a Reclamante 

MARIA PIEDADE NOGUEIRA DE FARIAS, valor com incidência de juros de 

1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do 

Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). b) Como efeito da presente 

sentença DECLARO INEXISTENTE a cobrança em discussão neste 

processo. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001467-12.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA GUIMARAES DE SENE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MACIEL FERREIRA OAB - GO36189 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001467-12.2017.811.0004 Pólo Ativo: JANAINA GUIMARAES DE 

SENE Pólo Passivo: OI S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 
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provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

afirma o Reclamante, em resumo, que cancelou seu plano de telefonia em 

dezembro/2014, sendo que maio/2015, pagou uma fatura onde a 

reclamada alegou ser débitos remanescentes. No entanto, para sua 

surpresa, obteve após tentar realizar procedimento bancário que seu 

nome estaria negativado pela reclamada por duas faturas, uma vencida 

em 02/2015 e outra em 05/2015. E após entrar em contato com a ré, não 

resolvendo a situação ingressou com a presente demanda. A Reclamada 

na contestação, impugna genericamente os fatos iniciais, alegando que o 

serviço foi cancelado por inadimplemento em dezembro/2015 (conforme 

telas sistêmicas), e que por isso a cobrança em questão é devida, 

pugnando pela improcedência da inicial. Pois bem, em que pese as 

alegações da reclamada, verifico que não faz prova que a linha do autor 

estaria ativa até dezembro de 2015, sendo certo que existente fatura 

vencida desde 02/2015 o serviço não estava sendo prestado, fazendo 

com a situação fática apresentada pelo autor tenha maior relevância, visto 

que as faturas emitidas em 02/2015 e 05/2015 não tem relação com 

nenhum nexo de consumo e portanto são indevidas. Sendo certo, que o 

comprovante de pagamento apresentado pelo autor, faz prova de que 

teria pago qualquer débito existente. 3.1. DO DANO MORAL No que tange 

ao pedido de reparação a titulo de dano moral, entendo que a conduta da 

reclamada causou sim abalo moral ao Reclamante, abalo esse passível de 

indenização, posto que as cobranças indevidas geram aborrecimentos 

diversos de mero dissabor, uma vez que frustam a relação de consumo e 

confiança entre a promovente e a Promovida. Comprovado que a parte 

Reclamada efetuou cobranças indevidas levando inclusive o nome da 

parte autora ao cadastro de inadimplentes por um serviço cancelado, 

patente a configuração do abalo sofrido, nesse sentido: TELEFONIA FIXA. 

COBRANÇA INDEVIDA APÓS O CANCELAMENTO DA LINHA. INSCRIÇÃO 

EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

DEVER DE INDENIZAR. 1. Ao réu cabe a comprovação da existência de 

fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pelo autor postulado, a 

teor do disposto no art. 333, inc. II, do CPC. 2. Não demonstrada a 

regularidade da cobrança realizada anos após o pedido de cancelamento 

da linha, reputa-se a mesma como indevida. 3. Se da dívida gerada 

erroneamente decorreu a inscrição do nome do consumidor em cadastros 

de inadimplentes, é corolário lógico a... (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003772076 RS , Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 

08/11/2012, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012) RECURSO INOMINADO. REPARAÇÃO DE 

DANOS. TELEFONIA. AÇAO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA 

INDEVIDA APÓS O CANCELAMENTO DA LINHA. INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL OCORRENTE. 

DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. Mostra-se ilícita a conduta da empresa ré em cobrar 

tarifa da linha telefônica que já havia sido cancelada pelo autor. Cabia a ré 

demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do 

autor, como acostar aos autos documentos que comprovassem a efetiva 

utilização dos serviços cobrados, ônus que lhe cabia, à luz do art. 333, II, 

do CPC, no entanto, nada trouxe aos autos. A inscrição do nome do autor 

proveio da cobrança errônea emitida pela ré. Esta tem o dever de 

indenizar o dano experimentado pelo requerente, com força nos arts. 186 

e 187 do Código Civil. O quantum indenizatório estipulado na sentença 

proferida no primeiro grau não merece reparo, dado que está dentro dos 

parâmetros adotados pela turma. Sentença que vai mantida por seus 

próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da lei 9.099/95 dos 

Juizados Especiais. RECURSO DESPROVIDO (Recurso Cível Nº 

71005137534, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Arriada Lorea, Julgado em 27/11/2014). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71005137534 RS , Relator: Roberto Arriada Lorea, Data de Julgamento: 

27/11/2014, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 01/12/2014) O dano moral decorrente da indevida inscrição 

do nome do devedor em cadastro de maus pagadores deve ser 

ressarcido pelo dano moral independentemente da comprovação da 

ocorrência de efetivos prejuízos patrimoniais. Sobre o assunto: 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA FIXA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO EM SERVIÇO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO, A ENSEJAR O 

DIREITO À REPARAÇÃO. REDUÇÃO VALOR INDENIZATÓRIO PARA 

MELHOR ATENDER À RAZOABILIDADE. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE 

PROVIDO, PREJUDICADO O APELO ADESIVO. Restou incontroversa a 

ocorrência da negativação do nome da autora em serviço de proteção ao 

crédito, providência que se mostrou indevida, ante a constatação de que 

não havia débito pendente. O dano moral se apresenta inequívoco, diante 

do simples fato da anotação, ensejando o direito à reparação. Reputa-se 

mais razoável, no caso, a fixação do valor indenizatório em R$ 4.000,00, 

montante a ser corrigido a partir da prolação da sentença e acrescido de 

juros de mora a contar da citação. (TJ-SP - APL: 129595820108260032 SP 

0012959-58.2010.8.26.0032, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 

31/07/2012, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

31/07/2012) Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade na 

conduta da reclamada, pois no sistema do C.D.C., é dever e risco 

profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe 

permitem as normas jurídicas imperativas. Não assiste razão a parte ré 

quando diz sobre a inexistência de dano moral indenizável, pois não houve 

ilicitude da sua parte, mas o simples fato da reclamada ter negativado 

INDEVIDAMENTE o nome da reclamante junto ao SPC/SERASA, já é 

suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico na nossa 

jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando 

comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas 

é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro 

para aferir a sua dor e a sua mágoa. Sobre o assunto: DANO MORAL - 

NOME - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO - 

DESNECESSIDADE - VALOR - FIXAÇÃO. 1. A indevida inclusão de nome 

nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexistente, configura ilícito 

indenizável. 2. A condenação por dano moral independe de prova do 

prejuízo efetivo, por estar relacionado com a afetação do estado de 

espírito daquele que foi ofendido em seu patrimônio imaterial, haja vista a 

repercussão negativa derivada da injusta inclusão de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. 3. Na fixação do dano moral, o julgador 

deve levar em conta o grau de constrangimento para a vítima e as 

possibilidades financeiras do ofensor, evitando estipular valor exagerado, 

a ensejar lucro fácil, ou irrisório, a ponto de não servir para coibir novas 

ocorrências.(TJ-MG - AC: 10145110211649001 MG , Relator: Guilherme 

Luciano Baeta Nunes, Data de Julgamento: 18/06/2013, Câmaras Cíveis / 

18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2013) CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PRELIMINAR DE FALTA DE REPRESENTAÇÃO - REJEIÇÃO - PRELIMINAR 

DE COISA JULGADA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - 

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA - DANO MORAL - 

PROVA DO PREJUÍZO - DESNECESSIDADE - VALOR DA INDENIZAÇÃO - 

CIRCUNSTÂNCIAS E PARÂMETROS NÃO OBSERVADOS - REDUÇÃO - 

CABIMENTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Estando a ré devidamente 

representada nos autos por procurador regularmente munido de mandato 

ad judicia outorgado por dois diretores, como autoriza o contrato social, 

não há se falar em falta de representação. - Não se configura coisa 

julgada se a causa de pedir na ação é distinta da causa de pedir da ação 

anterior. -Se as questões argüidas pela parte não foram apreciadas 

quando do julgamento de ações anteriores, cuja causa de pedir foi distinta, 

tal parte possui interesse de agir para propositura de nova ação que visa 

a apreciação de tais questões pelo Judiciário. - A simples negativação 

indevida enseja dano moral e direito à indenização, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao bom nome do cidadão. - A suposta fraude de terceiro não isenta de 

responsabilidade o prestador de serviço, sendo que esta circunstância 

apenas influencia na fixação do valor da indenização. - Deve ser reduzido 

o valor da indenização quando incompatível com as circunstâncias do fato 

e com os parâmetros dos Tribunais. - Preliminares rejeitadas e recurso 

provido em parte.(TJ-MG - AC: 10145120646552001 MG , Relator: Márcia 

De Paoli Balbino, Data de Julgamento: 23/05/2013, Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2013) Entretanto, é de se 

salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 
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pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$6.000,00 (seis mil reais). 4. DISPOSITIVO 

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

Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, mantendo os 

efeitos da tutela, para: a) CONDENAR, o Reclamado OI S/A, a pagar a 

quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) à titulo de indenização por danos 

morais ocasionados ao Reclamante JANAINA GUIMARAES DE SENE, valor 

com incidência de juros de 1% (um por cento) a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data 

da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Como consequência da 

presente sentença, DECLARO inexistente o débito, bem como a relação 

jurídica entre as partes, em discussão nesse processo. Sem custas e 

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

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

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

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1005461-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. S. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA EVELYN DE FIGUEIREDO BARBOSA OAB - MT20216/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. S. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1005461-42.2017.8.11.0006 REQUERENTE: ANTONIO DE SOUZA 

LACERDA REQUERIDO: SOLANGE DA SILVA SOUZA Vistos etc. Trata-se 

de ação de divórcio consensual proposta por Antonio de Souza Lacerda e 

Solange da Silva Souza Lacerda, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Narram os requerentes, em síntese, que contraíram o matrimônio no 

dia 25/07/2009 no regime de comunhão parcial de bens e desta união 

advieram os filhos Gabriel de Souza Lacerda e Maynis de Souza Lacerda 

e bens a serem partilhados. Dessa maneira, as partes consignam que a 

guarda de Gabriel de Souza Lacerda será exercida pelo genitor Antonio 

de Souza Lacerda e a guarda de Maynis de Souza Lacerda será exercida 

pela genitora Solange da Silva Souza, possuindo ambos genitores exercer 

o seu direito de visitas, preferencialmente, aos finais de semana de forma 

alternada. Acordam, ainda, acerca da partilha de bens nos moldes 

propostos na inicial. Assim, ante a impossibilidade de reconciliação entre 

as partes, requerem que seja homologado o presente acordo em todos os 

seus termos. Com a inicial vieram os documentos pertinentes. O Ministério 

Público manifestou favorável ao pleito. É o relatório. Decido. Tendo em 

vista que os requerentes são maiores e capazes, não havendo nenhuma 

irregularidade ou vício processual a ser sanado preliminarmente, motivo 

pelo qual passo, de imediato, a decidir sobre o mérito. O artigo 226, § 6º, 

da Constituição da República, assim dispõe: Art. 226 (...) § 6º O 

casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Outrossim, com o 

advento da emenda constitucional de n.º 66/2010, não é mais necessário 

se comprovar o lapso temporal de dois anos de separação de fato para 

que haja a dissolução do casamento pelo divórcio. Diante do exposto, e 

em consonância com o parecer ministerial JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, para tanto, HOMOLOGO o divórcio consensual requerido por 

Antonio de Souza Lacerda e Solange da Silva Souza Lacerda, bem como 

o acordo entabulado nos autos. Por consequência, declaro cessados os 

direitos e deveres decorrentes do matrimônio, que ora se dissolve e julgo 

extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. A requerente voltará a 

utilizar o nome de solteira, qual seja Solange da Silva Souza. Oficie-se o 

Cartório do 3º Serviço Notarial e Registral das Pessoas Naturais da 

Comarca de Cuiabá/MT para as averbações necessárias. Sem custas. 

Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Às 

providências. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005580-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. O. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO)

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO)

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO)

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. V. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN OAB - MT0005702S 

(ADVOGADO)

 

Número do Processo: 1005580-03.2017.8.11.0006 AUTOR: LUANA DE 

OLIVEIRA MORAES RÉU: AVILA BARRETTO VILA Vistos, etc. Trata-se de 

Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, interpostos por Luana 

de Oliveira Moraes contra a decisão proferida no I n. 9993300, alegando 

contradição, por não distinguir o instituto da guarda e convivência familiar, 

e omissão, por entender não ter sido enfrentados todos os argumentos 

trazidos na inicial, deixando de seguir os precedentes sobre a concessão 

de guarda compartilhada. É o relatório. DECIDO. Os embargos são 

tempestivos, razão pela qual os conheço. É cediço que, em regra, 

somente é possível conferir caráter modificativo aos embargos de 

declaração se existente omissão na decisão sobre questão debatida nos 

autos ou devidamente demonstrada a contradição e o manifesto equívoco 

do julgador, o que não ocorreu no caso em tela. Depreende-se da análise 

dos autos que o embargante, irresignado com a decisão, busca, 

realmente, sua reforma, sendo certo que o recurso de embargos 

declaratórios não se mostra o meio hábil a se cogitar o reexame da causa. 

Observo no caso em tela que o embargante argumenta contradição, por 

não a decisão distinguido o instituto da guarda e convivência familiar, e 

omissão, por entender não ter sido enfrentados todos os argumentos 

trazidos na inicial, deixando de seguir os precedentes sobre a concessão 

de guarda compartilhada. A decisão impugnada, que indeferiu o pedido de 

tutela de urgência, assim dispôs, in verbis: Da análise da peça inicial e dos 

documentos atrelados à mesma, verifico que estão ausentes os requisitos 

ensejadores da tutela antecedente. A plausibilidade jurídica do pedido 

deve estar consubstanciada no fato de ser direito líquido e certo da 

criança/adolescente o convívio familiar com ambos os genitores, conforme 

prescreve a Constituição da República em seu artigo 227, que é enfático 

ao preceituar que “é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar 

à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”. (grifei) 

Entretanto, verifico que o acordo firmado entre as partes no processo n. 

1002899-60.2017.8.11.0006, ainda que a Requerente alegue ter sido 

induzida a erro para assiná-lo, prevê que o direito de visitas ao infante 
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será exercido de forma livre, portanto, não há, a princípio, provas 

contundentes de que a genitora esteja privada do convívio com o filho, ou 

qualquer outra situação que justifique a alteração do exercício da guarda 

previamente acordada entre as partes e haja a consequente alteração 

brusca de rotina do infante. Ademais, é importante salientar que, muito 

embora a guarda compartilhada seja regra a ser seguida, deve-se levar 

em consideração o melhor interesse da criança e, no vertente caso, diante 

da aparente existência de conflito entre os genitores, ao menos em sede 

de cognição sumária, não entendo adequada a concessão da medida. 

Diante do exposto, ante a ausência dos requisitos necessários para sua 

concessão, INDEFIRO a tutela antecipada pretendia. Verifica-se, deste 

modo, a inexistência do citado vício na decisão atacada, motivo pelo qual 

os presentes embargos merecem total rejeição. Tendo em vista a 

apresentação de contestação pelo Requerido, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público. Intimem-se. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001053-42.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

F. M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Número do Processo: 1001053-42.2016.8.11.0006 REQUERENTE: 

FELICIANA MARTINS DA SILVA REQUERIDO: JOVANIL CRISPIM MENDES 

Vistos etc. Tendo em vista o teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça 

retro, intime-se a parte autora, via advogado constituído, para informar o 

atual endereço do Requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento. Decorrido o prazo sem manifestação e 

devidamente certificado, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação. Em seguida, à conclusão. Cumpra-se. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 190899 Nr: 8853-75.2015.811.0006

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANOE VIGNARDI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORHAYNE SALES DE OLIVEIRA - 

OAB:20.325-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a sentença de fls. 86/87 transitou em julgado sem 

interposição de recurso.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 167450 Nr: 4225-77.2014.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: K, CPSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORES DO EMAJ - 

OAB:5286-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Haja vista a petição de fls. 228/230 onde informa o atual endereço da 

requerida e nos termos do provimento n. 56/2007, da legislação em vigor, 

impulsiono os autos encaminhando ao setor de expedição para que seja 

expedido novo mandado de penhora que deverá ser expedido como 

requerido as fls. 102.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 170181 Nr: 6401-29.2014.811.0006

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE SVERSUTH - 

OAB:OAB/MT 7.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MIGUEL CHAMI 

GATTASS - OAB:4060, PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - 

OAB:5.468 MT, SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - OAB:6514

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou artigo 335 da 

CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, INTIMAR a parte autora a apresentar 

MEMORIAIS FINAIS no prazo 05 (cinco) dias como determinado no decisão 

de fls157.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 97980 Nr: 3062-04.2010.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TOSTES CARDOSO - 

OAB:6635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo 

Civil.Torno destituída qualquer penhora realizada nos autos.Sem 

custas.Intime-se. Após, procedidas às baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se os autos. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 75584 Nr: 2251-15.2008.811.0006

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBÉLIA MARIA LENTE DE 

MENEZES - OAB:MT - 2.301/A, FÁBIO MAGALHÃES DE OLIVEIRA - 

OAB:9564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT, FERNANDO SCAFF ANTONINI - OAB:10708/MT, 

MATHEUS TOSTES CARDOSO - OAB:10.041, MIRIAN CORREIA DA 

COSTA - OAB:6361 MT, SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - 

OAB:6.514 MT

 Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração interpostos pela 

autora/Embargante contra a sentença proferida às fls. 407/412, para 

acrescentar à sentença a seguinte determinação:“Fixo a verba honorária 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com fulcro no artigo 85, § 2º, do 

CPC.”Quanto ao mais, a sentença permanece tal como está lançada.

(...).Considerando que o art. 1023 do CPC prevê o prazo de 05 (cinco) 

dias para a oposição de Embargos Declaratórios, é possível verificar que 

a defesa protocolou o recurso intempestivamente, no sexto dia após a sua 

intimação, razão pela qual os REJEITO.Outrossim, ainda que tempestivo 

fosse, verifico se tratar de recurso cuja finalidade visa a análise do 

próprio mérito da decisão, haja vista que os argumentos apresentados 

pelo Embargante demonstram seu inconformismo com a sentença 

prolatada. Por fim, o Requerido apresentou recurso de Apelação às fls. 

425/426, desse modo certifique-se acerca da sua tempestividade.Uma vez 

tempestiva, desde já recebo a Apelação em seu efeito suspensivo (art. 

1.012, CPC).Assim, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões ao 

recurso.Após, restando presentes os pressupostos de admissibilidade do 

recurso, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, consignadas as nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003032-39.2016.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

FIDELMARIA DOURADINHO DOS REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISTELA REIS FRIZON OAB - MT0013535A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Certifico para os devidos e legais efeitos que o 

Recurso de Apelação de Id: 13451299 é TEMPESTIVO. Certifico ainda que 

o Requerente, ora denominado Apelante efetuou o devido preparo, 

conforme guia de id: 13451105 Assim, nos termos do art. 203, § 4º do 

CPC, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o Requerido, ora 

denominado Apelado, através de seu advogado legalmente constituído, 

para que, querendo, responda ao recurso no prazo legal (art. 1010, §1º, 

CPC). Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1000342-66.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO JOSE DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO Certifico para os devidos e legais efeitos 

que transcorreu "in albis” o prazo para que o Requerido apresentasse sua 

contestação, isto posto, intimo a parte autora para manifestar requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. SEDE DO 2ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8012499-54.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RAFAEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO DAS AGUAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS 

LTDA. - ME (REQUERIDO)

 

Ato Ordinatório Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, 

a fim de intimar a parte autora, por meio de seu advogado, legalmente 

constituído, para manifestar-se acerca do AR devolvido de Id: 10643499, 

requerendo que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias. Eliana de 

Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000709-61.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

AGENDO audiência concentrada para o dia 6/7/2018 (SEXTA-FEIRA), na 

qual a presença das partes é indispensável, ressaltando que o 

atendimento será realizado das 8horas às 12horas. Na data aprazada 

haverá perito nomeado por este Cejusc para realização da perícia, cujos 

honorários serão suportados pela Seguradora Líder, sendo facultado às 

partes trazer ao ato assistente técnico às suas expensas. Diante disso, 

solicito que sejam consignadas no mandado, além das determinações 

contidas na decisão, as informações acima.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001809-80.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOADIR DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

AGENDO audiência concentrada para o dia 6/7/2018 (SEXTA-FEIRA), na 

qual a presença das partes é indispensável, ressaltando que o 

atendimento será realizado das 8horas às 12horas. Na data aprazada 

haverá perito nomeado por este Cejusc para realização da perícia, cujos 

honorários serão suportados pela Seguradora Líder, sendo facultado às 

partes trazer ao ato assistente técnico às suas expensas. Diante disso, 

solicito que sejam consignadas no mandado, além das determinações 

contidas na decisão, as informações acima.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001803-73.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX RONDON RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

AGENDO audiência concentrada para o dia 6/7/2018 (SEXTA-FEIRA), na 

qual a presença das partes é indispensável, ressaltando que o 

atendimento será realizado das 8horas às 12horas. Na data aprazada 

haverá perito nomeado por este Cejusc para realização da perícia, cujos 

honorários serão suportados pela Seguradora Líder, sendo facultado às 

partes trazer ao ato assistente técnico às suas expensas. Diante disso, 

solicito que sejam consignadas no mandado, além das determinações 

contidas na decisão, as informações acima.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002005-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Ato Ordinatório Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, 

a fim de intimar a parte Requerente, por meio de seus advogado, 

legalmente constituído, para comparecer à Audiência de Conciliação 

designada para o dia 06/07/2018 ( sexta feira), das 08: ás 12:00hs, que 

se realizará no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da 

Comarca de Cáceres-MT. A ausência injustificada da(s) parte(s) à 

audiência de conciliação é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça e acarretará multa por ato atentatório à dignidade de justiça na 

proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica 

pretendida, conforme determina o art. 334, § 8º do CPC, exceto se ambas 

as partes em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da 

audiência (art. 334, § 4º, inciso I do CPC). Eliana de Fátima Segatto Mendes 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002272-22.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PARAIA HERRERA XAVIER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

AGENDO a audiência concentrada para o dia 6/7/2018 (SEXTA-FEIRA), na 

qual a presença das partes é indispensável, ressaltando que o 

atendimento será realizado das 8horas às 12horas. Na data aprazada 

haverá perito nomeado por este Cejusc para realização da perícia, cujos 

honorários serão suportados pela Seguradora Líder, sendo facultado às 

partes trazer ao ato assistente técnico às suas expensas. Diante disso, 

solicito que sejam consignadas no mandado, além das determinações 

contidas na decisão, as informações acima.
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002301-72.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VITAL DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os 

autos, a fim de intimar a parte Requerente, por meio de seu advogado, 

legalmente constituído, para comparecer à Audiência de Conciliação 

designada para o dia 06/07/2018 (SEXTA-FEIRA), das 08: ás 12:00hs, que 

se realizará no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da 

Comarca de Cáceres-MT. A ausência injustificada da(s) parte(s) à 

audiência de conciliação é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça e acarretará multa por ato atentatório à dignidade de justiça na 

proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica 

pretendida, conforme determina o art. 334, § 8º do CPC, exceto se ambas 

as partes em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da 

audiência (art. 334, § 4º, inciso I do CPC). Eliana de Fátima Segatto Mendes 

Técnica Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002344-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RITA DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os 

autos, a fim de intimar a parte Requerente, por meio de seus advogado, 

legalmente constituído, para comparecer à Audiência de Conciliação 

designada para o dia 06/07/2018, das 08: ás 12:00hs, que se realizará no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Cáceres-MT. A ausência injustificada da(s) parte(s) à audiência de 

conciliação é considerada ato atentatório à dignidade da justiça e 

acarretará multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, § 8º do CPC, exceto se ambas as partes 

em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, § 4º, inciso I do CPC). Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002328-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE LORRAINY SOUZA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

AGENDO a audiência concentrada para o dia 6/7/2018 (SEXTA-FEIRA), na 

qual a presença das partes é indispensável, ressaltando que o 

atendimento será realizado das 8horas às 12horas. Na data aprazada 

haverá perito nomeado por este Cejusc para realização da perícia, cujos 

honorários serão suportados pela Seguradora Líder, sendo facultado às 

partes trazer ao ato assistente técnico às suas expensas. Diante disso, 

solicito que sejam consignadas no mandado, além das determinações 

contidas na decisão, as informações acima.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 6640 Nr: 471-89.1998.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE FELINTHO CAVALCANTE DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMETILDE LEITE DA COSTA E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO PIRES 

CEZARIO - OAB:2090, PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - 

OAB:5.468 MT, SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - OAB:OAB/MT 

6.514

 Certifico para os devidos e legais efeitos, em cumprimento ao ítem 1 do r. 

despacho de fl. 718, que o polo ativo foi devidamente INTIMADO acerca da 

decisão de fl. 700, porém, quanto ao polo passivo, foi INTIMADO o antigo 

advogado cadastrado no sistema , LUIZ AUGUSTO PIRES CESÁRIO, por 

DJE pois, muito embora o pedido de desarquivamento dos autos com a 

guia de recolhimento (649/650) ter sido protocolizada pela advogada 

Suérika Maia de Paula Carvalho, esta não apresentou procuração da parte 

Requerida até a presente data. Certtifico ainda, que mesmo não estando 

cadastrada no sistema Apolo, a advogada Suérika Maia de Paula Carvalho, 

foi regularmente intimadado despacho de fl. 700, quando retirou os autos 

em carga no dia 09/03/2018, permanecendo com os autos ate o dia 

11/05/2018, muito embora, tenha sido cobrada várias vezes para efetuar a 

devolução dos autos. Certifico outrossim, quanto ao ítem 2 do r. despacho, 

que mesmo constando a certidão de intimação da parte Exequente para 

rerirar a Carta de Adjudicação, reenumerada corretamente nesta data, 

esta não foi entregue até a presente data, conforme se vê anexada na 

contra capa dos autos. Isso posto, INTIMAM-SE a parte Exequente para 

manifestar-se quanto a petição de fls. 703/718, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, conforme determinado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 78899 Nr: 5531-91.2008.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE DE BARROS GARCIA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON LOBO MENDES 

FILHO - OAB:10.791 MT, LUIS MÁRIO CASTRILLON MENDES ARAÚJO - 

OAB:10.506/MT

 Certifico para os devidos e legais efeitos que consultando o sistema 

SISCONDJ, não foi encontrado numerário vinculado a este feito, não 

existindo saldo a liberar em favor da parte autora nestes autos. Isso 

posto, encaminham-se os autos a Central de Arquivamento e Arrecadação 

para as medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 173517 Nr: 8871-33.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G TEIXEIRA HERMIDORFF - ME, GEANI 

TEIXEIRA HERMIDORFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos e legais efeitos que foram efetuadas buscas 

nos autos via Bacen/Infojud/Renajud. Isso posto, intimam-se a parte 

autora, para manifestar nos autos, promovendo o efetivo andamento do 

feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 189342 Nr: 7826-57.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO PINTO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. DUTRA ATALA ME, JOEL DUTRA ATALA, 

ELIANE DUTRA ATALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR COELLHO DA SILVA - 

OAB:MT/14948, JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:MT/14247, KELLY 

CRISTINA DA SILVA - OAB:8156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON PINHEIRO LEITE - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027920/6/2018 Página 147 de 739



OAB:19744/O

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 148307 Nr: 6778-68.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO ELSON MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL, 

BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BONSUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT, 

RENATO RODRIGUES COUTINHO - OAB:14393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069 MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:16.227-A/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A MT, MARILSON MENDES RIBEIRO - 

OAB:16.108, RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - OAB:15.973, RODRIGO 

VENEROSO DAUR - OAB:OAB/MG102.818, SÉRVIO TÚLIO DE 

BARCELOS - OAB:14.258-A MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:44698

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 153198 Nr: 456-95.2013.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA CLAUDIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Ante ao retorno dos autos da 2ª Instância, Intimam-se as partes para 

manifestarem, requerendo o que entenderem de direito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 149496 Nr: 8157-44.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNIOR DE ASSIS ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO FINACIAMENTOS S/A, JOSÉ 

DARCIO DE ANDRADE RUDNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELI SIMÕES SANTOS - 

OAB:11.468 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Certifico para os devidos e legais efeitos que foi juntado o laudo pericial a 

estes autos. Isso posto, nos termos do art. 152,VI do CPC, Intimo as partes 

Requerente e Requerida, por meio de seus advogados, para manifestarem 

acerca do laudo, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 190654 Nr: 8682-21.2015.811.0006

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATAIDE MANOEL GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MARIA FERREIRA 

ROSSINI - OAB:230327 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEISON B. DE ALMEIDA - 

OAB:5269, JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - OAB:14325 MT

 Nos termos do art. 152,VI do CPC, INTIMAM-SE a parte executada, por 

meio de seu advogado para dar cumprimento ao r. despacho a seguir 

transcrito, no prazo de 15 (quinze) dias: "4 - Após a juntada dos cálculos 

atualizados, na forma do artigo 513, § 2º, inciso I, do CPC, INTIME-SE o 

executado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague a integralidade 

da dívida em execução, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento), bem como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por 

cento), ex vi do artigo 523, caput e §1º, do CPC.

5 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, 

CERTIFIQUE-SE.

6 – Após, INTIME-SE o exequente para manifestar-se sobre o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

7 – Do contrário, REMETAM-SE os autos conclusos para as deliberações 

necessárias, inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito.

8 – Às providências necessárias. CUMPRA-SE."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 53504 Nr: 2108-94.2006.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTOS GARCIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCA FIAT CHRYSLER BRASIL AUTOMÓVEIS 

LTDA, PANTANAL AUTOMÓVEIS LTDA, JÚNIO LOPES DA CRUZ - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - 

OAB:4060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO PEREIRA LIMA - 

OAB:OAB/SP 120.111, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662

 Nos termos do art. 152,VI do CPC, intimam-se a parte autora, para 

manifestar acerca da correspondência devolvida a fl. 515, com a 

observação de "MUDOU-SE", requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001015-30.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SUZI PINTO DE MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM LUIZ RODRIGUES DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

DECISÃO Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. Não havendo preliminares ou questões prejudiciais de 

mérito, reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de 

Processo Civil. Resolvidas as questões processuais pendentes, mister 
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delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos com 

base na petição inicial e na contestação. Nesse quadro, fixam-se como 

controvertidos os seguintes pontos: (A) Se a parte autora detinha a posse 

do imóvel; (B) Caso positivo, por quanto tempo; e (C) Se houve esbulho 

praticado pela parte ré, a data do esbulho e a que título a parte demandada 

permaneceu no imóvel objeto dos autos. No ponto, intimadas as partes 

para especificarem as provas, pugnaram pela produção de prova 

testemunhal (id. 10063115 e id. 10237896) e depoimento pessoal das 

partes. Dessa feita, a fim de que sejam esclarecidos os pontos 

controvertidos fixados, DESIGNA-SE audiência de instrução e julgamento 

para o dia 08 de maio de 2018 às 14h30min. INTIMEM-SE as partes para 

que apresentem o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) dias, 

observando-se a regra do ônus probatório disposto no art. 373 do CPC, 

sob pena de preclusão. Nos termos do art. 455 do Código de Processo 

Civil, incumbe ao advogado (a) da parte informar ou intimar a testemunha a 

ser inquirida, que deverá ser realizada através de carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado (a) juntar aos autos com 

antecedência pelo menos de 03 (três) dias da audiência agendada a cópia 

do comprovante da correspondência e da intimação (art. 455, §1º do 

CPC). Não sendo realizada essa providência, presume-se a desistência na 

oitiva (art. 455, §3º do CPC). Saliente-se que a providência acima quanto à 

necessidade de comprovação da intimação poderá ser dispensada na 

hipótese de a parte comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, 

presumindo-se, caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, 

conforme a orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil. 

EXPEÇA-SE mandado para intimação pessoal da parte cujo depoimento 

pessoal se requer, com as advertências legais quanto à pena de 

confissão em caso de não comparecimento. CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. 

Cáceres/MT, 19 de março de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004220-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LIDER AUTO POSTO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ERIKSSON DOS SANTOS OAB - MT12136/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOVIARIO D GONTIJO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO DECORREU O PRAZO PARA PAGAMENTO DA 

DÍVIDA IMPULSIONAMENTO - PARTE AUTORA MANIFESTAR Certifico que 

a parte requerida apesar de devidamente citada/intimada, deixou 

transcorrer o prazo legal para efetuar o pagamento da dívida e apresentar 

manifestação defensiva. Com efeito impulsiono os autos, para intimar a 

parte autora, na pessoa do seu Advogado, com a finalidade de que 

promova o andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. 

Cáceres/MT, 19 de junho de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002263-60.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLIGTON DE PINHO XAVIER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT0004632A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Processo aguardando cumprimento de Mandado de 

Restituição de veículo - Ciência às partes integrantes da lide.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1002208-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO ARMINIO PIRAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHEL MARAN FILGUEIRA OAB - 008.777.881-54 (PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO DECORREU O PRAZO PARA PAGAMENTO DA 

DÍVIDA IMPULSIONAMENTO - PARTE AUTORA MANIFESTAR Certifico que 

a parte requerida apesar de devidamente citada/intimada, deixou 

transcorrer o prazo legal para efetuar o pagamento da dívida. Com efeito 

impulsiono os autos, para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que promova o andamento do feito, 

pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 19 de junho de 2018 

Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007340-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELI DA SILVA PARADELA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO ARANTES (RÉU)

ANA CRISTINA CURY ARANTES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO)

RODRIGO AUED OAB - SP148474 (ADVOGADO)

LUCAS EDUARDO MARCON SPOSITO OAB - SP361158 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE AUDIÊNCIA 

DESIGNADA Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, 

na pessoa dos seus Advogados, com a finalidade de que compareçam 

com seus clientes na Audiência de Conciliação agendada para o dia 8 de 

agosto de 2018 às 16h30min, que será realizada no Fórum da Comarca de 

Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. 

Cáceres/MT, 19 de junho de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001217-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON LUIZ AMARO DA ROCHA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que compareça com seu cliente na 

Audiência de Conciliação agendada para o dia 8 de agosto de 2018 às 

15h00min, que será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 19 de 

junho de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001217-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON LUIZ AMARO DA ROCHA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o 

intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 35,00 reais, visando o cumprimento do 

Mandado de Citação e Intimação da parte requerida (Audiência Designada) 

a ser oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico acessar o site 
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do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – 

Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o 

pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos 

autos o respectivo comprovante. Cáceres/MT, 19 de junho de 2018 Felipe 

N. Mattioni Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002707-93.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER SILVA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002707-93.2018.8.11.0006. AUTOR: 

VALTER SILVA DOS SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO DPVAT ajuizada por VALTER SILVA DOS 

SANTOS em face de SEGURADORA LÍDER. Inicialmente, devo lembrar que 

este Juízo tem adotado o entendimento segundo o qual, necessário que ao 

tempo do ajuizamento da ação, haja a demonstração do exaurimento da 

via administrativa, para fins de caracterização de pretensão resistida e 

assim haja também a condição necessária ao ajuizamento da ação, qual 

seja, o interesse de agir. Ocorre que na inicial o autor informou que seu 

pedido foi indeferido por falta de documentação. Da leitura da carta 

resposta oriunda pelo gestor do Seguro Obrigatório (13717783 - Pág. 3), 

observa-se a seguinte anotação: “Seu pedido de indenização foi avaliado 

por nossa equipe técnica e identificamos pendências na documentação 

apresentada que impedem a conclusão de seu processo. Por favor, 

regularize os documentos listados abaixo e entregue-os, o quanto antes, 

no mesmo local onde você deu entrada para comprovar o seu direito à 

indenização do Seguro DPVAT”. Com efeito, pelas informações contidas 

no processo até então, pode-se falar que não houve a conclusão do 

processo administrativo, mormente por ausência de documentos que 

deveriam ter sido apresentados pelo autor. Neste passo, em tese, estaria 

o autor despido de interesse de agir na medida em que ainda não haveria 

decisão administrativa denegatória de sua pretensão. Feita esta 

constatação, hei por bem, nos termos do art. 321 do CPC, anotar o prazo 

de 15 dias, para que o autor, caso queira, junte novos documentos, a fim 

de que possa demonstrar circunstância superveniente ou outra não 

observada pelo Juízo, para que então seja apreciada a presença das 

condições necessárias ao ajuizamento da ação – cuja apreciação deve 

ser realizada no momento do recebimento da inicial. Decorrido o prazo, 

retorne concluso. Cáceres/MT., 19 de Junho de 2018 Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002690-57.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO JOSE DUARTE BRANDAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA PASTURELLI CINTRA OAB - MT20459/O (ADVOGADO)

ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO OAB - MT24178/O (ADVOGADO)

FREDERICO MACHADO ALVES OAB - MG134649 (ADVOGADO)

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002690-57.2018.8.11.0006. AUTOR: 

BRUNO JOSE DUARTE BRANDAO RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos 

etc. Nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, intimo o autor 

para complementar a inicial nos seguintes termos: a) justifique seu pedido 

de gratuidade, uma vez que embora ter se declarado estudante, a causa 

de pedir deduzida na inicial externa a sua capacidade financeira para 

adquirir veículo automotor – o que a princípio destoa do conceito de 

hipossuficiência econômica; b) melhor esclareça seu argumento de 

abusividade, distinguindo os juros remuneratórios e moratórios, devendo 

ainda pontuar sobre o alegado excesso/diferença dos juros 

remuneratórios previstos e os que concretamente incidiram no contrato, 

sendo que aqueles, aparentemente estão superiores à taxa mensal 

contratualmente prevista, mas, por outro lado dentro do previsto no que 

tange a taxa anual; c) esclarecer acerca da legitimidade do BANCO 

BRADESCO para figurar na lide em seu polo passivo, eis que, o contrato 

foi celebrado com o BANCO HSBC e muito embora haja notícias de que as 

operações da referida instituição financeira foram adquiridas por aquela, 

não se tem nos autos a informação da extinção da pessoa jurídica HSBC. 

Para tanto, anoto o prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, retorne concluso. 

Cáceres/MT., 18 de Junho de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002687-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO NEVES RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002687-05.2018.8.11.0006. AUTOR: 

REGINALDO NEVES RODRIGUES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Considerando os 

termos da Portaria nº 01/2016-CEJUSC de Cáceres que instituiu a 

realização de audiências concentradas, recebo a inicial e determino o seu 

processamento. Remeta estes autos ao CENTRO JUDICIÁRIO DE 

RESOLUÇÃO DE CONFLITOS (art. 165/CPC) para realização da audiência 

concentrada. Cite-se o réu com antecedência mínima de 20 (vinte) dias em 

relação a data da audiência, anotando no mandado (art. 250 CPC) que o 

mesmo deverá (preferencialmente) comparecer ao ato acompanhado de 

Advogado ou Defensor Público. Caso o réu manifeste não ter interesse na 

tentativa de autocomposição, seu prazo para a defesa fluirá a partir do 

protocolo da petição que se manifestar nos mesmos termos (desinteresse 

na autocomposição), conforme redação do art.334, §5° do CPC. Caso não 

seja obtida a autocomposição, o prazo para a resposta começará a fluir a 

partir da data da audiência (art. 335, CPC). Anote-se no mandado de 

citação as advertências do art. 344 do CPC. Ficam as partes também 

advertidas de que a ausência injustificada na audiência de tentativa de 

conciliação importará em ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito a 

multa que fica desde fixada 2% sobre valor da causa (art. 334, §8° do 

CPC). Saliento que a intimação do autor ocorrerá mediante comunicação 

eletrônica ao Advogado (art. 334, §3°, CPC). Cáceres/MT., 19 de Junho de 

2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002709-63.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IRISMAR DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002709-63.2018.8.11.0006. AUTOR: 

IRISMAR DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Sem prejuízo de posterior análise das 

condições da ação e pressupostos processuais, e ainda considerando os 

termos da Portaria nº 01/2016-CEJUSC de Cáceres que instituiu a 

realização de audiências concentradas, recebo a inicial e determino o seu 

processamento sob o pálio da Justiça Gratuita (Lei 1.060/50 e art. 98 e ss. 

do CPC). Remeta estes autos ao CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE 

CONFLITOS (art. 165/NCPC) para realização da audiência concentrada. 

Cite-se o réu com antecedência mínima de 20 (vinte) dias em relação a 

data da audiência, anotando no mandado (art. 250 NCPC) que o mesmo 

deverá (preferencialmente) comparecer ao ato acompanhado de 

Advogado ou Defensor Público. Caso o réu manifeste não ter interesse na 
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tentativa de autocomposição, seu prazo para a defesa fluirá a partir do 

protocolo da petição que se manifestar nos mesmos termos (desinteresse 

na autocomposição), conforme redação do art.334, §5° do NCPC. Caso 

não seja obtida a autocomposição, o prazo para a resposta começará a 

fluir a partir da data da audiência (art. 335, NCPC). Anote-se no mandado 

de citação as advertências do art. 344 do NCPC. Ficam as partes também 

advertidas de que a ausência injustificada na audiência de tentativa de 

conciliação importará em ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito a 

multa que fica desde fixada 2% sobre valor da causa (art. 334, §8° do 

NCPC). Saliento que a intimação do autor ocorrerá mediante comunicação 

eletrônica ao Advogado (art. 334, §3°, NCPC). Cáceres/MT., 19 de Junho 

de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002699-19.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MENDES DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MAURICIO JORGE DA CUNHA OAB - MT0002493A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002699-19.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: JOSE MENDES DO ESPIRITO SANTO REQUERIDO: BANCO 

DO BRASIL SA Vistos etc. Nos termos do art. 321 do Código de Processo 

Civil, determino que a parte autora complemente a inicial nos seguintes 

termos: a) os documentos contidos no id. 13599167 demonstram que os 

pedidos de cancelamento dos descontos em conta corrente ocorreram 

nos dias 06/05/2015 (ACE SEGURADORA), 06/04/2015 (AFEASP) e 

06/04/2015 (UBRASPUB), respectivamente. Ocorre que da leitura dos 

extratos bancários também encartados à inicial, os descontos em 

destaque (marcados à caneta) ocorreram alguns deles em data anterior 

aos protocolos e em outros, não é possível aferir sequer para qual 

produto ou serviço, bem como à qual instituição financeira foram 

destinados. Para melhor ilustrar, indico que: O desconto contido no extrato 

de id. 13596215 - Pág. 1 ocorreu em Janeiro/2015 (ou seja, antes de todos 

os protocolos); o desconto informado no id. 13596215 - Pág. 2 ocorreu em 

Março/2015 (antes dos protocolos); Já o extrato contido no id. 13596215 - 

Pág. 3 verifica-se um lançamento destacado no dia 02/04/2015 o qual foi 

estornado (devolvido) no mesmo dia; ainda na mesma página/extrato há 

outro desconto em destaque (ocorrido em 23/04/2015) pelo qual não há 

como extrair em razão de qual produto e para qual empresa foi realizado o 

desconto. Por fim, do mesmo modo, no id. 13596215 - Pág. 4 há outro 

desconto destacado, havido em 05/05/2015 no qual não é possível 

identificar para qual empresa foi destinado o valor [realizado o desconto] 

sendo certo que acaso seja em relação à ACE SEGURADORA, também 

restará ocorrido em data anterior ao respectivo protocolo/pedido de 

cancelamento de desconto. Sob este prisma, deverá a parte autora desde 

já melhor esclarecer as informações acima, na medida em que estão 

intimamente ligadas ao interesse de agir (necessidade e adequação) à 

demanda. b) deverá também esclarecer a parte autora a razão da qual 

não inseriu no polo passivo da ação as empresas ACE, AFEASP e 

UBRASPUB, na medida em que a de cujus negava manter com elas 

qualquer relação contratual que justificasse os descontos em sua conta 

corrente. A informação é relevante, pois, acaso a demanda caminhe ao 

mérito, será necessário apreciar a validade das contratações cujos 

pagamentos eram aparentemente operacionalizados pelo Banco do Brasil, 

mediante desconto em conta corrente; c) por fim, também se faz 

necessário que a parte autora justifique concretamente seu pedido de 

gratuidade da justiça, ou que recolha as custas relativas a distribuição do 

processo, uma vez que a maioria dos representantes do espólio possuem 

profissão. Para tanto, anoto o prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, retorne 

concluso. Cáceres/MT., 19 de Junho de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004463-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAISES DA SILVA LOUREIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT0004060A (ADVOGADO)

LUCY ROSA DA SILVA OAB - MT2613 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO ZAMPIERI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO ZAMPIERI OAB - MT4094/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004463-74.2017.8.11.0006. AUTOR: 

MAISES DA SILVA LOUREIRO RÉU: ROBERTO ZAMPIERI Vistos etc. Antes 

de deliberar quanto o prosseguimento da execução, deverá a parte 

credora apresentar o cálculo atualizado e analítico da obrigação, no prazo 

de 15 dias. Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 19 de 

Junho de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004463-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAISES DA SILVA LOUREIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT0004060A (ADVOGADO)

LUCY ROSA DA SILVA OAB - MT2613 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO ZAMPIERI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO ZAMPIERI OAB - MT4094/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004463-74.2017.8.11.0006. AUTOR: 

MAISES DA SILVA LOUREIRO RÉU: ROBERTO ZAMPIERI Vistos etc. Antes 

de deliberar quanto o prosseguimento da execução, deverá a parte 

credora apresentar o cálculo atualizado e analítico da obrigação, no prazo 

de 15 dias. Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 19 de 

Junho de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000327-68.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

NELSON PASCHOALOTTO OAB - MT0008530S (ADVOGADO)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE NILSON MARTINS NEVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILSOMAR MARTINS SANTOS OAB - 861.738.801-30 (REPRESENTANTE)

MARCIA DE FATIMA SANTOS NEVES OAB - 303.832.931-20 

(REPRESENTANTE)

NILMARA MARTINS SANTOS OAB - 005.995.821-97 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000327-68.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A EXECUTADO: 

ESPÓLIO DE NILSON MARTINS NEVES REPRESENTANTE: MARCIA DE 

FATIMA SANTOS NEVES, NILSOMAR MARTINS SANTOS, NILMARA 

MARTINS SANTOS Vistos etc. Deixo de apreciar o requerimento retro uma 

vez que está pendente nos autos a manifestação do credor quanto ao 

disposto no último despacho contido no id. 13387697, de modo que pela 

última vez renovo a intimação da parte Exequente para que no prazo de 15 

dias comprove ter diligenciado junto ao cartório de registro de imóveis em 

busca de patrimônio em nome dos devedores, bem como para que se 

posicione, requerendo as medidas pertinentes para citação doa herdeira 

Nilmara Martins Santos. Anoto que a inércia em manifestar quanto aos 

apontamentos acima acarretará na imediata extinção do feito sem 

resolução do mérito. Decorrido o prazo, retorne concluso. Intime-se. 

Cumpra-se. Cáceres/MT., 19 de junho de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006926-86.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO RODRIGUES DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006926-86.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

JOAO RODRIGUES DE CARVALHO Vistos, etc. O pedido de averbação a 

liminar pelo sistema RENAJUD é pertinente, porquanto o defiro. De outro 

lado, é necessário que a parte se manifeste requerendo as medidas 

pertinentes para efetivação da busca e apreensão e citação do réu, 

atentando-se ao despacho de id. 12413480, em que foi indicado endereço 

do Réu obtido por este Juízo. Assim, renovo a intimação da parte autora 

para que se manifeste quanto ao despacho de id. 12413480, no prazo de 

15 dias, notadamente requerendo o que entender pertinente para busca e 

apreensão do veículo e citação da parte Ré. Anoto que a inércia da parte 

em se manifestar quanto ao determinado acarretará em extinção do feito 

sem resolução do mérito. Decorrido o prazo, novamente conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 19 de junho de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003492-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDINALVA MUNIZ NOBREGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003492-89.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA EXECUTADO: LEIDINALVA MUNIZ NOBREGA Vistos, etc. Renovo a 

intimação da parte autora para efetuar o pagamento da diligência do oficial 

de justiça, bem como para se manifestar quanto ao último parágrafo do 

despacho anteriormente proferido. Para tanto, anoto o prazo de 10 dias 

sob pena de extinção. Sendo efetuado o pagamento, cumpra-se o 

despacho e cite-se a Requerida. Acaso não seja efetuado, após o 

decurso do prazo, novamente conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 

19 de junho de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001688-52.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JABUR PNEUS S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROGERIO TSUKASSA DE MAEDA OAB - PR20912 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO CIÊNCIA DA PENHORA NEGATIVA MANIFESTAR NO 

PRAZO ESTIPULADO Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na 

pessoa de seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, 

manifeste nos autos, acerca do resultado negativo da tentativa da 

penhora em dinheiro via Bacenjud, promovendo o andamento do feito, 

pleiteando o que entender de direito . Cáceres/MT, 19 de junho de 2018 

Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002782-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO HENRIQUE DANNEMANN (AUTOR)

URSULA ILSE DANNEMANN DE HARO (AUTOR)

MONICA ESTER DANNEMANN CASSIUS (AUTOR)

RENATE HELENA PEIN DANNEMANN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO CORREA MARTINS OAB - SP76944 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DRAGER (RÉU)

ELISABETH MARIA TRETTIN VEIT (RÉU)

BJARNE RORBAEK JENSEN (RÉU)

LUCIANA VEIT (RÉU)

GABRIELA NORRIS BLOCKER (RÉU)

SILVICULTURA CACERES S/A (RÉU)

KARL VEIT MOFFETT (RÉU)

RENATA ERIKA BLOCKER (RÉU)

SILVIA GUIOMAR VEIT MOFFETT (RÉU)

CRISTINA VEIT (RÉU)

CLAUDIA VEIT LANDMANN (RÉU)

EDUARDO RUFUS BLOCKER (RÉU)

LUIS FLAVIO VEIT (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002782-35.2018.8.11.0006. AUTOR: 

RICARDO HENRIQUE DANNEMANN, MONICA ESTER DANNEMANN 

CASSIUS, RENATE HELENA PEIN DANNEMANN, URSULA ILSE 

DANNEMANN DE HARO RÉU: SILVICULTURA CACERES S/A, LUIS FLAVIO 

VEIT, SILVIA GUIOMAR VEIT MOFFETT, PAULO DRAGER, ELISABETH 

MARIA TRETTIN VEIT, CRISTINA VEIT, LUCIANA VEIT, CLAUDIA VEIT 

LANDMANN, BJARNE RORBAEK JENSEN, EDUARDO RUFUS BLOCKER, 

GABRIELA NORRIS BLOCKER, KARL VEIT MOFFETT, RENATA ERIKA 

BLOCKER Vistos etc. Nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, 

anoto o prazo de 15 dias para que o autor promova o lançamento da 

petição inicial na plataforma PJE, uma vez que atualmente só constam 

documentos desacompanhados da peça de ingresso. Decorrido o prazo, 

retorne concluso. Cáceres/MT., 19 de Junho de 2018 Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 153579 Nr: 890-84.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO FANAYA LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE GENIVAL LIMA, INDIANA 

SEGUROS S/A, SONIA MARIA SOARES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

VARZEA GRANDE - OAB:, EDGARD PEREIRA VENERANDA - OAB:30629

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados, para que no 

prazo comum de 10 (dez) dias, assegurado em todo o caso a prerrogativa 

de vista dos autos pela Defensoria Pública, manifestem-se, podendo, 

inclusive aditar as razões finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 69827 Nr: 7277-28.2007.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO TOSTA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT, WANTUIL FERNANDES JUNIOR - OAB:10705/MT

 Vistos, etc..

O processo esta na fase de cumprimento de sentença, conforme 

despacho de fls. 287.

A carta precatória expedida às fls. 303 destoa do atual rito, pois o objeto 

seria para efetivação de penhora, avaliação, remoção e demais atos, sem 

a fluência de prazo para oposição de embargos. O prazo para 

apresentação da defesa tem termo inicial na forma do art. 525 do CPC.

Assim, mesmo intempestivo, procede o questionamento de fls. 323.

Visando regularizar, oficie ao Juízo Deprecado solicitando o aditamento da 

carta precatória para constar como objeto: penhora, avaliação, remoção e 

demais atos de execução. Conste ainda para desconsiderar o item 3 e 4 

da carta precatória.

Em relação a carta precatória consta na certidão do Oficial de Justiça:

"CERTIFICO que, em cumprimento ao MANDADO DE ARRESTO - REMOÇÃO 

E AVALIAÇÃO - expedido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) - 

Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Especializada Direito Bancário - extraído dos 

Autos n.º: (Cód. 1062762), tendo como parte Exequente: HSBC BANK 

BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO e como parte Executada: LUIZ ANTÔNIO 

TOSTA FILHO, compareci no dia 15/03/2.018, por volta das 17horas, na 

Rua: Frei Caneca, Quadra: 14, Casa n.º: ??, Bairro: Renascer, nesta 

Cidade, onde não foi possível proceder ao ARRESTO de bens, e 

consequentemente os demais atos, em desfavor da parte executada 

acima mencionada, Sr. LUIZ ANTÔNIO TOSTA FILHO, pois, após percorrer 

toda a extensão da supramencionada rua, constatei que na mesma não 

existe e/ou não foi localizada a CASA N.º: 34, como indicada no mandado, 

e, perguntando a alguns comerciantes, bem como, a alguns moradores da 

referida rua, ninguém conheceu o executado supracitado. Face ao 

exposto devolvo o presente".

Intime a parte Exequente para manifestar diretamente no Juízo Deprecado 

com urgência, requerendo às medidas que entender pertinentes.

Reoportunizo ao Exequente manifestar nestes autos quanto o interesse na 

averbação da dívida nos registros do Serasa, no prazo de 10 dias, pena 

de extinção.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002703-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEUZA RAIMUNDO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA OAB - MT20267/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002703-56.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: MARIA NEUZA RAIMUNDO GONCALVES Vistos etc. Nos 

termos da Resolução 005/2014/TP, promovo a redistribuição deste feito ao 

Juízo da Primeira Vara deste foro, porquanto é o competente para 

processar e julgar a matéria. Cáceres/MT., 19 de Junho de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001688-52.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JABUR PNEUS S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROGERIO TSUKASSA DE MAEDA OAB - PR20912 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001688-52.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: 

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO EXECUTADO: JABUR 

PNEUS S.A Vistos etc. Na última manifestação, o credor requer a 

constrição de valores via diligência no sistema BACENJUD. No caso dos 

autos, entendo pertinente o pedido de modo que visa satisfazer crédito 

pendente de adimplemento. Ademais, o dinheiro é preferência absoluta à 

penhora de acordo com o art. 835, I do Código de Processo Civil. Sendo 

assim, DEFIRO a indisponibilidade de recursos financeiros do devedor até 

o limite do saldo devedor, nos termos do art. 854 do Código de Processo 

Civil. Caso a diligência seja positiva de modo a tornar indisponíveis 

recursos financeiros do executado, deverá o mesmo ser intimado 

pessoalmente (art. 854, §2° do NCPC), caso em que poderá no prazo de 

05 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis (art. 854, §3°, I do NCPC) e/ou que ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de seus ativos financeiros (art. 854, §3°, II do 

NCPC). Em caso de rejeição ou não sendo apresentada a manifestação do 

executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem 

necessidade de lavratura de termo, circunstância em que os valores 

permanecerão depositados em conta vinculada ao Juízo até o 

levantamento pelo credor, este último quando esgotados os meios de 

defesa (art. 854, §5° do NCPC). Por outro lado, caso a diligência seja 

frustrada (com resultado negativo ou insuficiente), colha-se a 

manifestação do credor no prazo de 15 (quinze) dias, sem prejuízo do 

exercício do direito de defesa pelo executado, nos moldes acima em caso 

de indisponibilidade parcial. Cáceres/MT., 13 de Junho de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000973-78.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON RAMOS PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000973-78.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: ANDERSON RAMOS PEREIRA 

Vistos etc. Expeça-se o necessário para a averbação da execução junto 

ao SERASA (art. 782, §3° do CPC). Não obstante, acolho o requerimento 

contido no id. 11078183 de modo que delibero pela SUSPENSÃO DO 

PROCESSO pelo prazo de 01 (um) ano, tudo com fundamento no art. 921, 

III do Código de Processo Civil. Fica, pelo mesmo período, suspenso o 

curso do prazo prescricional (art. 921, §1° do CPC). Decorrido o prazo e 

não havendo manifestação do credor, intime-o para manifestação em 15 

dias. Cáceres/MT., 19 de Junho de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001416-58.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE MARGARIDA DE MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001416-58.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: VICENTE MARGARIDA DE MIRANDA Vistos etc. Com o 

protesto do título demonstrado pelo credor nos ids. 13686271 e 13686294 

reputo suprida a falta apontada no tocante a constituição em mora do 

devedor. Assim sendo, passo a analisar a inicial: Analisando detidamente 

os autos, verifica-se que o Requerente instruiu a inicial com a cédula de 

crédito bancária com Garantia de Alienação Fiduciária de Bens Móveis e, 

posteriormente, com a comprovação de mora do Requerido, consistente 

na Notificação Extrajudicial, conforme autoriza o artigo 2º, § 2º, do 

Decreto-Lei 911/69. Assim, com fundamento no artigo 3º do Decreto-Lei 

911/69, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem descrito na 

exordial em favor do Autor, o qual deverá ser depositado em nome da 

pessoa indicada na peça preambular, vez que nesta comarca inexiste 
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depósito público. Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias da execução da 

medida liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, podendo o devedor 

fiduciante, nesse prazo, pagar a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual 

o bem lhe será restituído livre de ônus, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 

3º do Decreto-Lei 911/69. Cite-se o devedor fiduciante, ora Réu nesta 

ação, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados 

da execução da liminar. Defiro os benefícios constantes do artigo 172, § 

2º do Código de Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a 

prerrogativa § 1º do artigo 842 do mesmo diploma legal, devendo para 

tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a devida cautela, podendo, 

inclusive, utilizar o Reforço Policial, em sendo necessário. Cáceres/MT., 19 

de Junho de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002780-65.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS APARECIDO ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002780-65.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: MATHEUS APARECIDO ROCHA DA SILVA REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Nos termos da 

Resolução 005/2014/TP, PROMOVO a redistribuição desta missiva ao 

Juízo competente para processá-la, qual seja, o Juízo da 4ª Vara 

(Especializada da Fazenda Pública). Cáceres/MT., 19 de Junho de 2018 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1001226-95.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE GUEDES DE SOUZA (AUTOR)

MARCOS WILLIAM DE SOUZA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL DE JESUS SILVA (RÉU)

LAURA REGINA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001226-95.2018.8.11.0006. AUTOR: 

MICHELE GUEDES DE SOUZA, MARCOS WILLIAM DE SOUZA RÉU: 

LOURIVAL DE JESUS SILVA, LAURA REGINA DA SILVA Vistos etc. 

Cuida-se de AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE ajuizada por MICHELE GUEDES 

DE SOUZA e MARCOS WILLIAM DE SOUZA em face de LOURIVAL DE 

JESUS SILVA e LAURA REGINA DA SILVA, na qual alegam, em síntese, 

ter adquirido da Caixa Econômica Federal um imóvel localizado na Rua 

Projetada A, Lote nº 02, Quadra E, loteamento Residencial Colina, com 

área de 271, 71 m², através da modalidade denominada “venda direta 

caixa nº0001/2018 – CPVE/GO”, por meio de escritura pública de compra e 

venda e mediante pagamento à vista. Alegam que a casa encontra-se 

ocupada pelos Requeridos, cujo contrato de financiamento do imóvel foi 

cancelado por inadimplemento, e que embora cientes da venda do imóvel 

não o desocuparam e segundo os autores não vem demonstram interesse 

em desocupar o local. Requerem a concessão de tutela de urgência para 

que seja determinada a desocupação do imóvel pelos requeridos. 

Juntaram documentos (id.12296424 a id.12296476). Após emenda da 

inicial, a análise da tutela de urgência foi postergada para após a 

realização de audiência de conciliação (id. 12558003. A audiência foi 

realizada, não chegando as partes a um acordo (id. 13684897, 13685089). 

Após, vieram-me conclusos os autos. É o relatório. Decido. O Novo Código 

de Processo Civil estabeleceu um novo modelo de antecipação de efeitos. 

Em linhas gerais, imperiosa a leitura do art. 294 e ss. daquele códex: Art. 

294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. 

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, 

pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Art. 295. A 

tutela provisória requerida em caráter incidental independe do pagamento 

de custas. Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na 

pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou 

modificada. Parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela 

provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do 

processo. Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar 

adequadas para efetivação da tutela provisória. Parágrafo único. A 

efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao 

cumprimento provisório da sentença, no que couber. Art. 298. Na decisão 

que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz 

motivará seu convencimento de modo claro e preciso. Art. 299. A tutela 

provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao 

juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. 

Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de 

tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão 

jurisdicional competente para apreciar o mérito. Vê-se, portanto que o 

legislador insculpiu como instrumento de antecipação de efeitos a 

chamada “Tutela Provisória”, esta dividida em Tutelas de Urgência (também 

dividida em caráter cautelar ou antecipada) e de evidência. No que toca a 

chamada “Tutela Provisória de Urgência”, deve-se asseverar que esta 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

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

300/CPC). Também estabelece a lei que para o deferimento da tutela 

provisória de urgência que, conforme o caso, poderá o Juízo exigir 

caução real ou fidejussória idônea para a efetivação da medida à ser 

deferida, ficando vedada a concessão da tutela de urgência que 

aparentar risco de irreversibilidade. À respeito da tutela provisória, Daniel 

Amorim Assumpção Neves salienta que: “Não existe discricionariedade 

para o juiz conceder ou não a tutela provisória, ou seja, o Juiz não pode 

simplesmente escolher entre conceder ou não a tutela provisória 

imaginando que ambas as soluções serão consoantes com o direito. 

Estando preenchidos no caso concreto os requisitos legais, o juiz é 

obrigado a conceder a tutela provisória, também sendo obrigado a 

indeferi-la se acreditar que os requisitos não estão preenchidos. Será 

teratológica uma decisão na qual o juiz afirme a presença dos requisitos, 

mas, por acreditar que a melhor solução é a não concessão da tutela 

provisória, deixa de concedê-la, ou que, mesmo ausentes os requisitos, 

resolve por concedê-la por entender essa solução a mais oportuna ou 

conveniente. O Juiz tem certa liberdade na apreciação do preenchimento 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória em razão da 

utilização pelo legislador de normas abertas, com conteúdo indeterminado 

ou vago. Essa realidade é mais presente na tutela provisória de urgência, 

como se pode notar dos requisitos “elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito” e “perigo de dano ou risco”> Mas também na 

tutela de evidência tem-se tal realidade, com requisitos como “abuso do 

direito de defesa “e “manifesto propósito protelatório”. Mas essa liberdade 

valorativa no preenchimento dos requisitos não se confunde com a 

liberdade em conceder ou não a tutela antecipada. A decisão está 

condicionada à atividade prévia do Juiz, na qual a sua interpretação é 

indispensável, mas está vinculada ao resultado dessa atividade.”. (in 

Manual de Direito Processual Civil – Volume único. Editora JusPodivm:2016. 

Página 422). Apesar das palavras do doutrinador tendenciarem no início à 

pouca margem interpretativa do Juiz, dando azo à suposta objetividade na 

aplicação da norma processual, tal não deve ser a conclusão, porquanto o 

direito é ciência eminentemente subjetiva. Contudo, prosseguindo com a 

leitura completa do trecho acima, constata-se que o doutrinador buscou 

afirmar, segundo a minha interpretação, que diante da valoração quanto a 

presença dos requisitos inerentes à concessão da tutela, os quais devem 

ser valorados pelo Magistrado, não caberá a este indeferir a tutela, 

quando constatar presentes os requisitos. Portanto, atento ao que dispõe 

o caput do art. 300, passo a valorar os elementos trazidos à lume, a fim de 

constatar a presença da probabilidade do direito invocado e o perigo de 

dano ou o risco do resultado útil do processo. No caso dos autos a tutela 

deve ser deferida. Fundamento e explico: A ação de imissão na posse 

constitui ação real de quem tenha título legítimo para se imitir na posse do 

bem. Ou seja, socorre aquele que, sendo proprietário, ainda não obteve a 

posse da coisa. Nesse sentido, o artigo 1.228, caput, do Código Civil 

dispõe que “o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da 

coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem que injustamente a possua 

ou detenha.”. No presente caso, os documentos juntados nos autos, 

verifica-se a probabilidade do direito dos autores tendo em vista a 

Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel tendo como vendedora a 
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Caixa Econômica Federal (id. 12296450). Ademais, a matrícula do imóvel 

acostada no id. 12296 462 aponta que houve a transmissão da 

propriedade do imóvel aos autores em razão da aquisição do bem – 

compra - tendo como transmitente a Caixa Econômica Federal. Outrora, 

vislumbro da referida matrícula a averbação av-9-41.304 o cancelamento 

da alienação do imóvel em nome dos Requeridos em razão do 

cancelamento da hipoteca contrato firmado, razão pela entendo, ao menos 

de uma análise perfunctória, a posse indevida do imóvel pelos Requeridos. 

Ademais, não é pertinente que os Requerentes fiquem impedidos de tomar 

posse do imóvel durante toda a tramitação do processo, com todos os 

ônus que isso pode acarretar, mormente quando há prova da 

probabilidade de direito, como no caso dos autos. Ademais, considerando 

que a ação de imissão na posse tem cabimento nos casos em que o 

adquirente de imóvel recebe apenas o domínio (jus possidendi), mas não a 

posse, comprovada a propriedade do bem e a indevida resistência à sua 

desocupação, encontram-se presentes os requisitos para acolhimento da 

medida de urgência. Da mesma forma, a própria limitação ao direito do 

legítimo proprietário, de livremente usar, gozar, dispor da coisa, mormente 

por restar demonstrado nos autos que os autores encontram-se residindo 

em imóvel alugado, havendo gastos com pagamento do aluguel, 

representa, em si, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

razão pela qual a tutela de urgência deve ser deferida. Posto isso, com 

amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela de 

urgência requerida, autorizando a imissão dos Requerentes na posse do 

imóvel descrito na inicial e objeto da matrícula nº 41.304, lote 02, quadra E, 

com área de 271, 71m², localizado na Rua Projetada A, loteamento 

Residencial Colina, mediante Mandado Judicial de Imissão na Posse, 

concedendo aos Requeridos o prazo de 10 dias para desocupar o imóvel, 

sob pena de desocupação forçada e configurar crime de desobediência. 

Para o caso de não cumprimento da determinação por parte dos 

Requeridos, imponho a multa fixa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 

Expeça-se mandado de imissão na posse. Intimem-se os Requeridos da 

presente decisão pessoalmente, bem como por meio de seu advogado 

habilitado nos autos. Expeça–se o necessário. Certifique-se se já 

decorreu o prazo anotado para defesa. Intime-se. Cumpra-se. 

Cáceres/MT, 19 de junho de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001899-88.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS ESCRIVAES DE POLICIA JUDICIARIA CIVIL (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS OAB - MT0013156A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELEGADO REGIONAL DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE CÁCERES 

(IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE 

LIMINAR impetrado pelo SINDICATO DOS ESCRIVÃES DE POLICIA 

JUDICIARIA CIVIL contra ato do DELEGADO REGIONAL DA POLÍCIA 

JUDICIÁRIA DE CÁCERES-MT, no qual impugna, em apertada síntese, a 

omissão da autoridade apontada como coatora em responder a solicitação 

de informações protocolada em 31/05/2017 sob o nº 282095/2017 junto ao 

órgão da Polícia Civil. Com a inicial, veio documentação. Notificada, a 

Procuradoria do Estado de Mato Grosso prestou informações, alegando, 

preliminarmente, a decadência do writ e, no mérito, pugnou pela 

denegação da segurança, com fundamento nos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade (Id: 13288379). Os autos vieram 

conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. De início, 

frisa-se que para a concessão da segurança, imperioso se faz 

demonstrar de maneira pré-constituída: a) a tempestividade da medida; b) 

a demonstração do direito líquido e certo; c) o ato arbitrário praticado; e d) 

a autoridade coatora com poderes para a prática de atos decisórios. De 

se ver claramente dos autos que o presente mandamus não atendeu ao 

requisito da tempestividade, pois deixou transcorrer o prazo para ser 

impetrado, operando o fenômeno decadencial. Explica-se. É que em uma 

análise detida do feito, verifica-se que o Impetrante apontou como ilegal o 

ato aparentemente omissivo praticado pelo Delegado Regional de Polícia 

Civil da Cidade de Cáceres – MT que não respondeu ao ofício 

encaminhado no dia 31/05/2017 sob o protocolo de nº 282095/2017, 

solicitando informações sobre supostas ameaças aos direitos dos 

Escrivães de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso. Relativa a essa mora, 

impende esclarecer que a Lei nº 7.692, de 01/07/2002, que regula os 

processos administrativos no âmbito da Administração Pública Estadual, 

estabeleceu em seu art. 37 um prazo máximo, se outro não for disposto 

em Lei, de 120 (cento e vinte) dias para que a Administração decida sobre 

requerimentos de qualquer espécie. Ao caso, considerando a data do 

protocolo do discutido ofício, o prazo máximo de resposta findou-se 

aproximadamente em 01/10/2017. Veja a redação do dispositivo acima 

mencionado: “Art. 37 O prazo máximo para decisão de requerimentos de 

qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 

120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.” Por 

outro lado, no que tange aos requisitos do writ, especificamente quanto ao 

período para sua impetração, o art. 23, da Lei 12.016/2009 fixou um prazo 

de 120 (cento e vinte) dias, findo o qual, decai o direito de requerer pela 

via mandamental. Confira a redação literal do artigo: “Art. 23. O direito de 

requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e 

vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.” 

Nesse ponto, vale consignar que o termo inicial para a contagem do prazo 

decadencial definido na legislação supra, quando se trata de ato omissivo 

praticado pela Administração Pública, tal como no presente caso, inicia-se 

a partir do esgotamento do prazo legal estipulado para o ente público 

exarar sua manifestação. Esse, a propósito, é o entendimento da 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema: MANDADO DE 

SEGURANÇA. ATO OMISSIVO. COMISSÃO DIRETORA DO SENADO 

FEDERAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PENSÃO VITALÍCIA. Esgotado o 

prazo legal para a prática do ato omissivo pela autoridade impetrada 

(Regimento Interno do Senado Federal, art. 118, b) começa a correr o 

prazo de cento e vinte dias, para impetrar mandado de segurança, o qual 

se esgotou antes da impetração. Decadência verificada. Mandado de 

segurança não conhecido. (STF - MS: 23126 DF, Relator: Min. ILMAR 

GALVÃO, Data de Julgamento: 30/09/1998, Tribunal Pleno, Data de 

Publicação: DJ 08-09-2000 PP-00006 EMENT VOL-02003-02 PP-00296). 

Grifou-se. No mesmo sentido, são as palavras do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles: “(...) Tratando-se de impetração contra ato omissivo da 

Administração (...) o prazo decadencial de 120 dias começa a correr a 

partir do momento em que se esgotou o prazo legal estabelecido para a 

autoridade impetrada praticar o ato cuja omissão se ataca” (MEIRELLES, 

Hely Lopes. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. São Paulo: 

Malheiros. 2013, p. 66-67). Grifou-se. Assim, considerando que entre a 

data de encerramento do prazo para a manifestação da autoridade 

coatora (que finalizou aproximadamente em 01/10/2017) e o protocolo do 

presente remédio Constitucional em 26/04/2018 transcorreu lapso temporal 

superior a 180 (cento e oitenta) dias, mostra-se evidente a ocorrência da 

decadência do direito de ingressar com o feito pela via mandamental, visto 

ter ultrapassado sobremaneira o prazo de 120 (cento e vinte) dias 

previsto na Lei. Colha-se da jurisprudência: "MANDADO DE SEGURANÇA. 

CONTRATO ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SEM 

RESPOSTA. OMISSÃO. PRAZO DECADENCIAL VERIFICADO. O prazo 

decadência! para a impetração do wrít, quando se trata de ato omissivo da 

Administração, começa a contar a partir do momento em que se esgota o 

prazo legal estabelecido para a autoridade praticar o ato. Recurso 

improvido.". (TJ-SP - APL: 19539320108260116 SP 0001953- 

93.2010.8.26.0116, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 

14/06/2011, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/06/2011) 

É assim também: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA ¿

¿DIREITO ADMINISTRATIVO ¿ CADASTRAMENTO DE IMÓVEL ¿ OMISSÃO 

¿ PRAZO DECADENCIAL CONSUMADO ¿ SENTENÇA QUE SE MANTÉM. 

Requerimento administrativo protocolizado, com prazo de 15 dias para 

manifestação. O prazo decadencial se inicia a partir do vencimento do 

prazo legal para a administração pública praticar o ato devido. Embora 

ciente do prazo de 15 dias para manifestação da Procuradoria do 

Município a seu requerimento, o impetrante permaneceu aguardando e 

protocolizando seus petitórios no processo administrativo, não tendo tais 

pedidos o condão de renovar mês a mês o prazo do mandamus. 

Decadência configurada. Manutenção do julgado. Negado seguimento ao 

recurso. (TJ-RJ - APL: 00337194720128190066 RJ 0033719- 

47.2012.8.19.0066, Relator: DES. EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, 

Data de Julgamento: 26/03/2014, DÉCIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL, Data 
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de Publicação: 03/04/2014 12:31). Sendo assim, não tendo sido impetrado 

no prazo legal, operou-se a decadência sobre o direito de requerer pela 

via mandamental, o que conduz a denegação da segurança e, por via de 

consequência, a extinção do feito sem resolução do mérito, forte no art. 

23, da Lei nº 12.016/2009 e no art. 487, inciso II do Código de Processo 

Civil. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: 

DENEGAR a segurança, ante a ocorrência do fenômeno decadencial e, via 

de consequência, extinguir o processo, sem resolução do mérito, forte no 

art. 23 da Lei n.º 12.016/2009 c/c artigo 487, inciso II, do CPC; a) Sem 

custas e honorários, conforme art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 do 

STF e 105 STJ; b) Desnecessário o reexame necessário, posto que 

denegada a ordem (Lei nº 12.016/09, Art. 14, § 1º). c) Intimem-se as 

partes. Ciência ao Ministério Público. d) Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo. e) Cumpra-se. Às 

providências. Cáceres, 07 de junho de 2018. Joseane Carla Ribeiro Viana 

Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002368-37.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0005475A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE DE LICITAÇÃO DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE 

LIMINAR impetrado por CONSTRUPEL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA - EPP contra ato da Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação de Cáceres/MT. Narra a parte impetrante, em 

síntese, que participou do certame público inaugurado pelo edital do 

Pregão Eletrônico n.º 12/2018, que tinha por objeto o registro, para futura 

e eventual contratação de empresa especializada em prestação de 

serviço de manutenção predial, visando atender à demanda de 

manutenção preventiva, corretiva e realização de pequenos reparos nas 

unidade da Secretaria Municipal de Educação de Cáceres MT. Após ter 

ofertado o melhor lance, teria sido solicitada e apresentada a 

documentação habilitação, oportunidade em que a CPL inabilitou a 

proposta ofertada pela Impetrante, sob a alegação de que a mesma não 

atendeu ao disposto no item 8.4.4 parágrafo I do edital, eis que a mesma 

não apresentou o balanço e o termo de encerramento autenticado na 

Junta Comercial, sendo autenticado apenas o termo de abertura, conforme 

consta na decisão lançada na plataforma BBL, do pareceber nº 114/2018 

– PGM (docs. anexos). Diante da situação exposta, volve-se perante este 

Juízo requerendo seja concedida para suspender a licitação em voga, com 

fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Junto à 

inicial aportaram documentos. Os autos vieram conclusos. É o que merece 

registro. Fundamento e decido. Versam os autos sobre pedido de liminar 

impetrado por CONSTRUPEL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA - EPP contra ato da Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação de Cáceres/MT, no qual aduz, em síntese, 

ilegalidades no edital de licitatório n.º 12/2018. Sobre a concessão de 

tutela de urgência, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 

7°, inc. III, que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao 

pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder 

resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”. – 

grifou-se. O caso é de indeferimento da liminar. Em análise perfunctória 

dos autos, verifica-se que a empresa impetrante foi desclassificada do 

certame referente ao pregão n. 12/2018, em razão da constatação da não 

apresentação do balaço e do termo de encerramento autenticados na 

Junta Comercial, sendo autenticado somente o termo de abertura, em 

contrariedade ao disposto no item 8.4.4, §1º do edital. De acordo com o 

art. 31, inciso I, da Lei n. 8.666/93, a Administração Pública deverá, 

quando da verificação da qualificação econômico financeira da empresa 

licitante, averiguar o balanço patrimonial e demonstrações contábeis do 

último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 

comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) 

meses da data de apresentação da proposta. Nos termos do edital n. 

012/2018, item 8.4.4: “As empresas deverão apresentar Balanço 

Patrimonial, registrado na Junta Comercial, e Demonstração Contábil do 

último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, 

vedados a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

podendo ser atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de 

03 (três) meses da data da apresentação da proposta.” Ao que consta, o 

impetrante deixou de cumprir a exigência editalícia supra ao enviar na 

plataforma o termo de abertura autenticado sem, contudo, autenticar o 

balanço e o termo de encerramento. Sobre o tema, pacificado na doutrina 

e na jurisprudência pátria que o controle externo de processos públicos 

pelo Poder Judiciário deve-se ater somente quanto à legalidade do certame 

público, não podendo, à evidência, adentrar no mérito administrativo. É 

sabido que o edital fixa as regras do certame, fazendo LEI ENTRE AS 

PARTES. O poder público exibe suas condições e o interessado, 

inscrevendo-se, concorda com elas. Trata-se de decorrência lógica do 

princípio da legalidade e moralidade, como também da vinculação ao edital. 

Na espécie, a parte impetrante tinha plena ciência dos documentos 

necessários para a formalização da habilitação no certame e da 

consequência da não apresentação dos mesmos naquele momento. Não 

obstante deixou de apresentá-los. Assim, não parece razoável obrigar o 

impetrado a providenciar habilitação da empresa licitante em desacordo 

com o edital por circunstâncias que foram totalmente alheias à sua 

vontade. Não fosse apenas isso, a alteração dos critérios adotados em 

edital, nos termos da exordial, desprestigia todos os candidatos que 

preencheram os requisitos editalícios e realizaram o envio da 

documentação conforme as regras, criando uma situação anti-isonômica e 

de indesejável insegurança jurídica. Sobre o tema, calha citar a doutrina de 

Geraldo Ataliba destacado do voto do Des. Luiz Carlos no julgamento da 

Apelação n.º 4712/2013 que assim diz: ’Não teria sentido que os cidadãos 

se reunissem em República, erigissem um Estado, outorgassem a si 

mesmos uma Constituição, em termos republicanos, para consagrar 

instituições que tolerassem ou permitissem – seja de modo direto, seja 

indireto – a violação da igualdade fundamental, que foi o próprio postulado 

básico, condicional da ereção do regime. Que dessem ao Estado – 

poderes para serem usados criando privilégios, engendrando 

desigualações, favorecendo grupos ou pessoas, ou atuando em 

detrimento de quem quer que seja. A res publica é de todos e para todos. 

Os poderes que de todos recebe devem traduzir-se em benefícios e 

encargos iguais para todos os cidadãos. De nada valeria a legalidade se 

não fosse marcada pela igualdade. (...)’ (ATALIBA, Geraldo. República e 

Constituição, atual, por Rosolea Miranda Folgosi, 3.ª edição, Malheiros, São 

Paulo, 2011, pg. 156 e 158/159). É da jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. 

LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

INABILITAÇÃO. I. A decisão administrativa de inabilitação deu-se em face 

de não-preenchimento de requisito objetivo - apresentação de certidão 

criminal negativa - sendo desnecessárias maiores considerações a 

respeito. II. Os demais licitantes respeitaram os ditames do edital ao 

apresentarem suas propostas, sem se verificar de plano qualquer 

irregularidade nas suas habilitações. III. Já o apelante restou inabilitado no 

certame, pois não preencheu corretamente o item V relativo à 

apresentação de[...].Processo AC 70041168147 RS Orgão Julgador 

Primeira Câmara Cível Publicação Diário da Justiça do dia 10/06/2011 

Julgamento 25 de Maio de 2011 Relator Luiz Felipe Silveira Dini 

jusbrasil.com.br 12 de Junho de 2018 Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Sul TJ-RS - Apelação Cível : AC 70041168147 RS. À falta, portanto, de 

direito a amparar a pretensão inicial, o indeferimento da liminar é medida 

que se impõe. ISSO POSTO, e por tudo que dos autos consta, DECIDO: (a) 

RECEBER a inicial, já que preenche os requisitos do art. 6.° da Lei 12.016/ 

2009, art. 319, do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do 

art. 330 do mesmo diploma legal; (b) Processo gratuito por força da 

Constituição Estadual; (c) INDEFERIR a liminar pleiteada, em razão do não 

preenchimento dos requisitos legais, forte no art. 7.º, III CPC; (d) 

Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que preste as 

informações que entender necessárias no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do art. 7.º, inciso I da Lei n.º 12.016/2009. (e) Ciência do feito ao 

órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, 

enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, 

ingresse no feito; (f) Com ou sem informações, colha-se o parecer 

ministerial, nos termos do artigo 12 da Lei n.º 12.016/2009; (g) Intimem-se 

as partes. Ciência ao Ministério Público. (h) Cumpra-se. Às providências. 

Cáceres, 12 de junho de 2018. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza 

de Direito
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157237 Nr: 5000-29.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDELIS DAMASCENO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que estes autos aportaram da instância superior contendo 90 

folhas (apenas 01 volume) e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do 

CPC/15, INTIMO o Requerente, via DJE/MT, através de seu advogado, para 

que requeira o que entender pertinente no prazo de 15 dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 145725 Nr: 3817-57.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS PANOFF, CARLOS PANOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Mauricio Jorge da 

Cunha - OAB:2.493 MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

145725 §!/Z:¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 3817-57.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal

EXEQUENTE(S): PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): CARLOS PANOFF e CARLOS PANOFF

CITANDO(A, S): Executados(as): CARLOS PANOFF, CPF: 20793740100, 

RG: 936815 SSP MT Filiação: Luiz Carlos Panof e Ruth Teixeira Panof, data 

de nascimento: 20/08/1960, brasileiro(a), natural de Campinas-SP, 

casado(a), comerciante, E Executados(as): CARLOS PANOFF, CNPJ: 

05272098000150,

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 13/04/2012

VALOR DO DÉBITO: R$ 32.123,06

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

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

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

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

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de EXECUÇÃO 

FISCAL proposta pela Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, em 

desfavor do Executado, acima qualificado, com base na CDA N. 

20121425, que pretende a satisfação da dívida, acima descrita.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

técnica judiciária, digitei.

 Cáceres - MT, 18 de junho de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 151436 Nr: 10274-08.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE TEODORO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

151436 §!0/E¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 10274-08.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

EXECUTADO(A, S): SOLANGE TEODORO DE BARROS

CITANDO(A, S): EXECUTADOS(AS): SOLANGE TEODORO DE BARROS, 

CPF: 36188212120

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/04/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 17.528,61

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

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

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

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

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela 

Fazenda Pública do Município de Cáceres - Mato Grosso, em desfavor do 

Executado, acima qualificado, com base na CDA N. 345/2012, que 

pretende a satisfação da dívida, acima descrita.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

técnica judiciária, digitei.

 Cáceres - MT, 18 de junho de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 151300 Nr: 10133-86.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIGILINA MARIA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

151300 §!0.!¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 10133-86.2012.811.0006

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

EXEQUENTE(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

EXECUTADO(A, S): VIGILINA MARIA DE JESUS

CITANDO(A, S): EXECUTADOS(AS): VIGILINA MARIA DE JESUS, CPF: 

56762020178

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/03/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 5.675,49

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

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

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

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

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de EXECUÇÃO 

FISCAL proposta pela Fazenda Pública acima apontada, em desfavor 

do(a) Executado(a), acima qualificado(a), com base na CDA N. 62/2012, 

que pretende a satisfação da dívida, acima descrita.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

técnica judiciária, digitei.

 Cáceres - MT, 18 de junho de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 205692 Nr: 7063-22.2016.811.0006

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ATAIDE DE CAMPOS MALHEIROS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO,SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, COMISSÃO DE 

CONCURSO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO-FUNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO MENDES VILAS 

BOAS - OAB:10121

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:a)DENEGAR a 

segurança e, via de consequência, extinguir o processo, com resolução 

do mérito, forte no artigo 487, inciso I, do CPC; b)Excepcionalmente, em 

razão do impetrante estar exercendo o cargo público, mantenho a liminar 

em seu favor até o trânsito em julgado do feito; c)Sem custas e honorários 

advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 

105 STJ;d)Desnecessário o reexame necessário, posto que denegada a 

ordem (Lei nº 12.016/09, Art. 14, § 1º);e)Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo;f)Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 88788 Nr: 4246-29.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO FAGUNDES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO-UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:6463/MT, PAULA MARCIA CACERES DAN - OAB:3.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL ADORNO LOPES - 

OAB:143085/mt, HUGO FRANCO DE MIRANDA - OAB:, RAFAELA 

EMILIA BORTOLINI - OAB:, THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA - 

OAB:15256, WILLIAN CEZAR NONATO DA COSTA - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por SERGIO 

FAGUNDES ALVES contra a UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MSTO 

GROSSO, na qual a executada comprova o pagamento do débito por meio 

de depósito judicial (fls. 226/228).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC;

b) Expeça-se alvará para levantamento do valor exequendo nas contas 

bancárias informadas à fl. 230;

c) Sem custas e honorários;

 d) Transitada em julgado e, cumpridos todos os seus comandos, 

arquive-se o feito;

e) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 21582 Nr: 2442-70.2002.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILMA FERREIRA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA PALMIRO DA SILVA E 

LIMA - OAB:2394 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDEL MAJID EGERT NAFAL 

NETO - OAB:18932 - O/MT

 Vistos, etc.

Considerando o lapso temporal transcorrido desde a petição do executado 

(fls. 129/139), tendo a notícia de parcelamento da dívida em 03+01 

parcelas, e, ainda, o princípio da menor onerosidade do devedor, 

reputa-se pertinente e sem prejuízo ao exequente a diligência quanto ao 

cumprimento dos termos pactuados administrativamente.

Isso posto, decido:

a) Intimar a parte executada para que informe no autos se cumpriu o 

acordo noticiado e, em caso positivo, comprove mediante documentação, 

no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de indeferimento do pleito de fls. 

129/139;

b) Transcorrido o prazo supra, havendo manifestação, intime-se o 

exequente para que se manifeste e/ou requeira o que entender de direito, 

no prazo de 10(dez) dias;

c) Após, conclusos;

d) Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005932-58.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS RAMOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O (A) ADVOGADO (A) DA PARTE DA CERTIDÃO DE ID 13714564

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000258-65.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICEIA BATISTA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 
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(ADVOGADO)

 

INTIMO O (A) ADVOGADO (A) DA PARTE DA CERTIDÃO DE ID 13713979

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000259-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE VELEJO CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 28/06/2018 Hora: 13:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000870-03.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA ADRIANE DA SILVA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MUNIZ PONTES OAB - PR71402 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 30/07/2018 Hora: 15:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000807-75.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIANA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS RAFAEL GARCIA OAB - MT17500/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 25/07/2018 Hora: 13:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000261-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

CAIXA CAPITALIZACAO S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 28/06/2018 Hora: 13:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-87.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIR FLAVIANO SILVA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 28/06/2018 Hora: 13:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000229-15.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 27/06/2018 Hora: 13:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000265-57.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE FERNANDA DA SILVA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

28/06/2018 Hora: 14:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000266-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE FERNANDA DA SILVA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 28/06/2018 Hora: 14:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000276-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NORIVAL DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA - EPP (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 
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REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 28/06/2018 Hora: 15:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011595-34.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO BACELLAR GARCIA MACIEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011595-34.2015.8.11.0006. EXEQUENTE: THIAGO BACELLAR GARCIA 

MACIEL EXECUTADO: BANCO BMG Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julgo, por sentença, extinta a execução, consoante 

disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Proceda-se a 

secretaria da vara com a expedição de alvará para levantamento integral 

dos valores bloqueados, devendo serem transferidos para a conta já 

indicada pela parte exequente. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 12 de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000277-71.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA DE OLIVEIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 28/06/2018 Hora: 15:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004877-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SABINO DE CARVALHO LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimo o Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado pelo 

exequente, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o pagamento no 

prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002101-36.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FARIA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo o Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado pelo 

exequente, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o pagamento no 

prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DAVINO PADILHA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA OAB - MT22281/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEIVA SAVOGIM DA SILVA - ME (REQUERIDO)

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BARRA DO GARCAS, 

ARAGACAS E PONTAL DO ARAGUAIA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 28/06/2018 Hora: 15:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000284-63.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO LUIZ MIRANDA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 28/06/2018 Hora: 16:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-03.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETE MENUZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 28/06/2018 Hora: 16:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-70.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 
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Conciliação Juizado Data: 28/06/2018 Hora: 16:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005717-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO RIBEIRO CHARLHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004173-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DAMACENO SANTANA LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004174-44.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOILDO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000294-10.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 28/06/2018 Hora: 17:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004515-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SANTANA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000295-92.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO GOMES JOVIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 28/06/2018 Hora: 17:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001421-80.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANILTON RODRIGUES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 28/06/2018 Hora: 17:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 28/06/2018 Hora: 16:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000988-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO APARECIDO SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

28/06/2018 Hora: 14:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

28/06/2018 Hora: 16:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004475-88.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI DA SILVA SOUZA SALVADOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005273-49.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ FRANCISCA TEODORO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001816-43.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARINO DE OLIVEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

Intimo o Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado pelo 

exequente, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o pagamento no 

prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001868-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELEN DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001560-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002667-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAIR DE SOUZA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1002667-48.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta pela reclamante ISMAIR DE 

SOUZA GOMES em desfavor de VIVO S.A., sob o fundamento de inclusão 

indevida nos órgãos ao crédito oriundo de relação jurídica inexistente. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. A requerida 

suscitou eventual pedido de desistência, afirmando não aceitar casual 

pedido, no entanto, verifico que a requerente não pleiteou pedido 

desistência, razão pela qual, REJEITO a preliminar. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. O Requerido apresentou histórico de pagamento 

realizado pela autora por meses subsequentes, o que demonstro a 

utilização do serviço contratado. O Requerido, assim, demonstra nos 

autos a relação contratual entre as partes, método probatório suficiente 

para ilidir dúvidas em referência à existência da citada relação jurídica. 

Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos 

cíveis do autor, tão pouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando 

quaisquer indícios de fraude na contratação. Há evidência, portanto, que a 

restrição decorreu de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o 

pagamento das faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se 

falar em dano moral em favor do Autor. Havendo demonstração 

inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em 

responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme 

previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. É o que orienta a 

jurisprudência: RECURSO INOMINADO - CONSUMIDOR INADIMPLENTE - 

APONTAMENTO DEVIDO - QUITAÇÃO DO DÉBITO MAIS DE TRÊS ANOS 

DEPOIS DE VENCIDO E POR MEIO DE DEPOSITO BANCÁRIO NÃO 

IDENTIFICADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO DO 

PAGAMENTO AO CREDOR - MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CULPA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL 

INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Se o consumidor efetua 

pagamento por meio de depósito bancário não identificado, isto mais de 03 

(três) anos após o vencimento da obrigação e não comprova que 
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comunicou tal fato ao credor, não pode atribuir a este, a responsabilidade 

pela manutenção do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao 

crédito, ainda mais se o valor depositado é diferente do valor da 

obrigação. 2. Constatada a culpa exclusiva do consumidor, fica o 

fornecedor do produto desobrigado a indenizar a titulo de dano moral, 

conforme disposto no inciso II, § 3º, do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. A sentença que declarou inexigível o débito mencionado na 

inicial, bem como determinou a exclusão do nome do consumidor órgãos 

de proteção ao crédito, mas julgou improcedente o pedido de indenização 

por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 

46 da Lei nº 9.099/95. 4. Recurso improvido. [...]. (TJ/MT – TURMA ÚNICA 

RECURSAL - RI 002.2011.015.110-3, Juiz Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, Data do Julgamento: 17/10/2013). Por outro lado, dispõe o Art. 77 

do CPC que são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os fatos em 

juízo conforme a verdade; não formular pretensão quando cientes de que 

são destituídas de fundamento, dentre outros. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei 

ou fato incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para 

obter fim ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; 

procede de modo temerário; provoca incidente manifestamente infundado. 

Pois bem, percebe-se claramente da exordial que o reclamado não 

cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera 

a verdade dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, 

aportando aos autos o contrato entabulado entre as partes. Da mesma 

forma, o Art. 79 do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que 

litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de 

consequência aplicada a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. DIANTE 

DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar 

IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; 

Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da parte 

Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Deixo de condenar em custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; 

Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005619-97.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004315-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimo o Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado pelo 

exequente, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o pagamento no 

prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002667-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAIR DE SOUZA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002667-48.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ISMAIR DE SOUZA GOMES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Intime-se a parte requerente para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, comprove sua atual hipossufuciência 

financeira. Outrossim, intime-se também a parte requerida para que tome 

conhecimento da sentença de id. 11277538. Aportando a comprovação ou 

decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012313-31.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE DALMAS RODRIGUES (REQUERENTE)

AURY PAULO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DALMAS RODRIGUES OAB - MT0018891A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO LEAO DA SILVA & CIA. LTDA. - ME (REQUERIDO)

CONFIANCA TURISMO (REQUERIDO)

GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0009237A (ADVOGADO)

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006309-29.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 02/07/2018 Hora: 13:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-77.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOANIL MATOS SERAPIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 
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REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 02/07/2018 Hora: 13:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000594-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DE JESUS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000299-32.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO LEME DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 02/07/2018 Hora: 13:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007387-58.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEICIANY MIRANDA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000300-17.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ABIGAIL DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 02/07/2018 Hora: 14:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007390-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEICIANY MIRANDA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010533-22.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO GARCIA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE APARECIDA SOARES OAB - MT0015818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. MARQUES DE ARRUDA - ME (REQUERIDO)

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA JUNTAR NOS 

AUTOS A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA DE 

ATUALIZADA NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007388-43.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEICIANY MIRANDA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000301-02.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE VELEJO CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 02/07/2018 Hora: 14:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000307-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FARIAS DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 02/07/2018 Hora: 14:45(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006882-67.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARAYSA TEIXEIRA AGOSTINHO RAYMUNDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE DA SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CARLOS BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 02/07/2018 Hora: 15:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000309-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 02/07/2018 Hora: 15:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDA DIAS SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 02/07/2018 Hora: 15:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011538-79.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUCIO RODRIGUES DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

Intimo o Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado pelo 

exequente, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o pagamento no 

prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010520-23.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES, DOS TERMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO, ID (9679341 E 

13744892), NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011192-65.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO A PARTE AUTORA PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO 

PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003264-51.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODIRLEI FURTADO LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES, DOS TERMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO, ID (11379945 

E 13745302), NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004427-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA MARIA CAVALCANTE ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES, DOS TERMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO, ID (11325509 

E 13745474), NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003824-56.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIVANDO CABREIRA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES, DOS TERMOS DA R. SENTENÇA 
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PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO, ID (12030064 

E 13745663), NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010686-89.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMERI DE SOUZA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO A PARTE AUTORA, PARA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, 

APRESENTAR DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010933-36.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DA CRUZ FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA OAB - MT0012649A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES, DOS TERMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO, ID (9648771 E 

13745810), NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003111-18.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA MIGUELINA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA JUNTAR NOS 

AUTOS A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA DE 

ATUALIZADA NO PRAZO LEGAL.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 221413 Nr: 8076-22.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 Vistos etc.

Ante a sua tempestividade (fl.110), recebo o Recurso de Apelação 

interposto pelo réu à fl.109

 Abra-se vista a Defesa para apresentar as razões recursais, no prazo 

legal.

Após, encaminhe-se os autos ao Parquet para oferecimento das 

contrarrazões.

 Com a juntada das contrarrazões, proceda-se com as anotações 

necessárias e encaminhem-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, para a devida apreciação do Recurso, com as 

cautelas e homenagens de estilo.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 219995 Nr: 7178-09.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSON RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 Vistos etc.

Ante a sua tempestividade (fl.108), recebo o Recurso de Apelação 

interposto pelo réu à fl.107.

 Abra-se vista a Defesa para apresentar as razões recursais, no prazo 

legal.

Após, encaminhe-se os autos ao Parquet para oferecimento das 

contrarrazões.

 Com a juntada das contrarrazões, proceda-se com as anotações 

necessárias e encaminhem-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, para a devida apreciação do Recurso, com as 

cautelas e homenagens de estilo.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 209378 Nr: 9638-03.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDSON MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 Vistos etc.

Ante a sua tempestividade (fl.93), recebo o Recurso de Apelação 

interposto pelo réu à fl.92.

 Abra-se vista a Defesa para apresentar as razões recursais, no prazo 

legal.

Após, encaminhe-se os autos ao Parquet para oferecimento das 

contrarrazões.

 Com a juntada das contrarrazões, proceda-se com as anotações 

necessárias e encaminhem-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, para a devida apreciação do Recurso, com as 

cautelas e homenagens de estilo.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 211472 Nr: 511-07.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DOS PASSOS VELOZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 Vistos etc.

Ante a sua tempestividade (fl.104), recebo o Recurso de Apelação 

interposto pelo réu à fl.103.

 Abra-se vista a Defesa para apresentar as razões recursais, no prazo 

legal.

Após, encaminhe-se os autos ao Parquet para oferecimento das 

contrarrazões.

 Com a juntada das contrarrazões, proceda-se com as anotações 

necessárias e encaminhem-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de 
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Justiça deste Estado, para a devida apreciação do Recurso, com as 

cautelas e homenagens de estilo.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 222999 Nr: 9212-54.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO ESPINOSA COLETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS MARC SOARES DA 

SILVA - OAB:19.804/0

 Vistos etc.

Ante a sua tempestividade (fl.122), recebo o Recurso de Apelação 

interposto pelo réu à fl.121.

 Abra-se vista a Defesa para apresentar as razões recursais, no prazo 

legal.

Após, encaminhe-se os autos ao Parquet para oferecimento das 

contrarrazões.

 Com a juntada das contrarrazões, proceda-se com as anotações 

necessárias e encaminhem-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, para a devida apreciação do Recurso, com as 

cautelas e homenagens de estilo.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 204906 Nr: 6544-47.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONILDO ROMÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:, KELCIO JUNIO GARCIA - OAB:8169-MT

 Vistos etc.

Ante a sua tempestividade (fl.141), recebo o Recurso de Apelação 

interposto pelo réu à fl.140.

 Abra-se vista a Defesa para apresentar as razões recursais, no prazo 

legal.

Após, encaminhe-se os autos ao Parquet para oferecimento das 

contrarrazões.

 Com a juntada das contrarrazões, proceda-se com as anotações 

necessárias e encaminhem-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, para a devida apreciação do Recurso, com as 

cautelas e homenagens de estilo.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 224238 Nr: 10121-96.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 Vistos etc.

Ante a sua tempestividade (fl.84), recebo o Recurso de Apelação 

interposto pelo réu à fl.83.

 Abra-se vista a Defesa para apresentar as razões recursais, no prazo 

legal.

Após, encaminhe-se os autos ao Parquet para oferecimento das 

contrarrazões.

 Com a juntada das contrarrazões, proceda-se com as anotações 

necessárias e encaminhem-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, para a devida apreciação do Recurso, com as 

cautelas e homenagens de estilo.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 213734 Nr: 2150-60.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNO CÉSAR SILVA DELUQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 Vistos etc.

Ante a sua tempestividade (fl.177), recebo o Recurso de Apelação 

interposto pelo réu à fl.176.

 Abra-se vista a Defesa para apresentar as razões recursais, no prazo 

legal.

Após, encaminhe-se os autos ao Parquet para oferecimento das 

contrarrazões.

 Com a juntada das contrarrazões, proceda-se com as anotações 

necessárias e encaminhem-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, para a devida apreciação do Recurso, com as 

cautelas e homenagens de estilo.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 214875 Nr: 2941-29.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO DO ESPÍRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 Vistos etc.

Ante a sua tempestividade (fl.125), recebo o Recurso de Apelação 

interposto pelo réu à fl.124.

 Abra-se vista a Defesa para apresentar as razões recursais, no prazo 

legal.

Após, encaminhe-se os autos ao Parquet para oferecimento das 

contrarrazões.

 Com a juntada das contrarrazões, proceda-se com as anotações 

necessárias e encaminhem-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, para a devida apreciação do Recurso, com as 

cautelas e homenagens de estilo.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 217236 Nr: 4859-68.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSON VIANA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 Vistos etc.

Ante a sua tempestividade (fl.109), recebo o Recurso de Apelação 

interposto pelo réu à fl.108.

 Abra-se vista a Defesa para apresentar as razões recursais, no prazo 

legal.

Após, encaminhe-se os autos ao Parquet para oferecimento das 

contrarrazões.

 Com a juntada das contrarrazões, proceda-se com as anotações 

necessárias e encaminhem-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, para a devida apreciação do Recurso, com as 

cautelas e homenagens de estilo.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027920/6/2018 Página 167 de 739



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 230753 Nr: 1674-85.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR AUGUSTO DA SILVA FIGUEIREDO, 

DANIEL CALIXTO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374

 Vistos, etc.

Levando-se em consideração que o réu DANIEL CALIXTO SILVA foi citado 

pessoalmente, momento em que informou possuir advogado, contudo não 

indicou o nome do causídico, transcorrendo o prazo para encartar aos 

autos as respectivas respostas à acusação no prazo legal.

Por esse motivo, determino a sua intimação para informar o nome do 

advogado ou informar sua hipossuficiência financeira.

Em tempo, caso o acusado informe que não possui condições financeiras 

de constituir novo advogado, nomeio, desde já a Defensoria Pública para 

patrocinar sua defesa, devendo então, o Sr. Gestor cientificar o réu.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 11460 Nr: 8260-32.2004.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Mauricio Jorge da 

Cunha - OAB:2.493 MT

 Ação penal cod. n. 11460

 Vistos, etc.

Em cumprimento a recomendação da CGJ/MT, após realização de 

correição extraordinária neste Juízo, revendo os autos, em que pese a 

manifestação ministerial, constato a ocorrência da prescrição da 

pretensão punitiva estatal, com base na pena aplicada, como vejamos.

O réu foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, pela prática do 

delito do art. 213, do Código Penal (fls. 70/75)

No caso versando, impende consignar que a prescrição depois de 

transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena 

aplicada, na forma do art. 110, § 1º, do Código Penal.

Até a presente data o sentenciado não deu início ao cumprimento da 

reprimenda e de acordo com o art. 109, inciso III, do Código Penal, a pena 

aplicada prescreve em 12 (doze) anos.

A sentença condenatória transitou em julgado para a acusação em 

06/05/1996 (fl. 84/verso) sendo que até os dias atuais, tal prazo já foi em 

muito, alcançado.

Portanto, já alçado o prazo prescricional previsto em lei, como acima 

disposto, sendo o reconhecimento da prescrição, medida de rigor.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial retro e com fulcro 

nos artigos 107, IV, c/c art. 109, inciso III e art. 112, I, todos do Código 

Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de NILTON ALVES DA SILVA, 

com relação ao crime pelo qual foi condenado, face à ocorrência da 

prescrição executória.

Por fim, tendo em vista a prescrição da pretensão executória, DETERMINO 

o RECOLHIMENTO do MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA (FLS. 85).

Com o trânsito em julgado, procedidas às anotações, comunicações e 

baixas de estilo, arquive-se.

P.R.I.C.

Cáceres, 24 de abril de 2018.

Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 11402 Nr: 8257-77.2004.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio Palmas Dias - OAB:

 Ação penal cod. n. 11402

 Vistos, etc.

 Trata-se de pedido ministerial para declaração da prescrição executória, 

eis que, entre a data da sentença condenatória e os dias atuais, já 

transcorreu o prazo necessário para o seu reconhecimento (fl. 140).

Pois bem, carreando detidamente os autos, verifico o réu foi condenado 

pela prática do delito do art. 214 c.c art. 224, ‘a’, ambos do Código Penal e 

teve a pena fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

No caso versando, impende consignar que a prescrição depois de 

transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena 

aplicada, na forma do art. 110, § 1º, do Código Penal.

Até a presente data, o sentenciado não deu início ao cumprimento da 

reprimenda e de acordo com o art. 109, inciso III, do Código Penal, a pena 

aplicada prescreve em 12 (doze) anos.

A sentença condenatória transitou em julgado para a acusação em 

07/05/1996 (fl. 105) sendo que até os dias atuais, tal prazo já foi em muito, 

alcançado.

Portanto, já alçado o prazo prescricional previsto em lei, como acima 

disposto, sendo o reconhecimento da prescrição, medida de rigor.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial retro e com fulcro 

nos artigos 107, IV, c/c art. 109, inciso III e art. 112, I, todos do Código 

Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOSÉ FERREIRA DA SILVA, 

com relação ao crime pelo qual foi condenado, face à ocorrência da 

prescrição executória.

Por fim, tendo em vista a prescrição da pretensão executória, DETERMINO 

o RECOLHIMENTO do MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA (FLS. 109).

Com o trânsito em julgado, procedidas às anotações, comunicações e 

baixas de estilo, arquive-se.

P.R.I.C.

Cáceres, 23 de abril de 2018.

Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 227349 Nr: 12428-23.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENILSON DOS SANTOS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA GONÇALVES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:60.332/PR

 Intimar a Advogada do Denunciado, Dra. RENATA GONÇALVES DA 

CONCEIÇÃO, para OFERECER DEFESA PRELIMINAR no prazo de 10 (dez) 

dias.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 234406 Nr: 4101-55.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO BENEDITO GOMES REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº 4101-55.2018.811.0006 – Cód. 234406

Vistos.

Denoto dos autos, que o recuperando foi condenado a pena de 15 dias de 

prisão simples.

Isso posto, determino a intimação do reeducando para que, nos termos da 

sentença proferida em seu desfavor, cumpra com as seguintes condições 

de seu regime ABERTO:

1) trabalhar durante o dia e recolhendo-se à sua residência, ante a 

inexistência de casa de albergado, a partir das 22 horas de um dia até as 

06:00 do outro;

2) Comparecer bimestralmente em Juízo e comunicar a sua ocupação;
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 3) Não mudar do território da Comarca do Juízo da execução, sem prévia 

autorização deste Juízo;

 4) Não frequentar bares, boates e locais de pouca recomendação;

 5) Não ingerir bebida alcoólica;

 6) Não trazer consigo armas ou instrumentos capazes de ofender a 

integridade de outrem.

Observa-se que, caso o beneficiário pretenda a alteração de alguma das 

condições, deverá, antes de mais nada, formular requerimento em Juízo, 

sob pena de a falta de autorização prévia implicar a revogação do 

benefício.

Deverá o sr. Oficial de Justiça ao intimar o recuperando, proceder a leitura 

das obrigações a serem cumpridas em razão do regime que ora lhe foi 

concedida, explicando-as ao mesmo, e indicando que a ausência de 

cumprimento das obrigações determinadas nesta data poderá acarretar na 

regressão de seu atual regime de pena. Na mesma oportunidade deverá o 

sr. Meirinho colacionar a ciência do mesmo junto a cópia da presente 

decisão, que oportunamente será juntada aos autos pelo sr. gestor.

Notifique-se o i. representante do Ministério Público, e dê-se ciência à 

Defensoria Pública.

Oficie-se ao Comando da Polícia Militar encaminhando cópia da presente 

decisão para que tome conhecimento sobre a situação do recuperando, 

consignando-se que, caso o recuperando seja encontrado fora de sua 

residência após as 22 horas e antes das 06h00min, deverá promover o 

recolhimento do mesmo e encaminhá-lo à Cadeia Pública.

 Envio os autos para contadoria judicial para a realização de cálculos de 

dias multa.

 Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 215450 Nr: 3347-50.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE CAMPOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Certifico para os devidos fins que impulsionei estes autos a fim de intimar 

o advogado cadastrado para que fique ciênte da sententença proferida 

nestes autos às fls. 110/112 e verso, conforme segue parcialmente 

trancrita. Por tais razões, julgo PROCEDENTE a denúncia para o fim de 

CONDENAR a ré Cristiane Campos Silva nas sanções art. 33, caput, c/c o 

art. 40, inciso III, ambos da da Lei nº 11.343/06. DOSIMETRIA Passo a fixar 

a pena. Em primeiro lugar, o artigo 42 da Lei de Tóxicos determina que se 

considere “a natureza e a quantidade do produto”. A natureza da droga 

aqui não exige aumento considerável de pena, pois se trata “maconha”. A 

quantidade de droga apreendida, por sua vez, apesar de suficiente para 

caracterizar a traficância, não é excepcional. A culpabilidade, enquanto 

grau de censurabilidade da conduta, é reprovável, pois a ré, na condição 

de visitante junto a detento, era conhecedora das regras do cárcere, 

perpetrando o crime em estabelecimento penal, circunstância que, todavia, 

será valorada como majorante, na terceira fase de aplicação da pena. A 

ré não registra antecedentes. Não há elementos que desabonem a 

personalidade e a conduta social do agente. A motivação é comum ao tipo, 

razão pela qual não merece aumento de pena. Não há conduta de vítima a 

ser apreciada. O delito não apresentou consequências extratípicas 

relevantes a serem consideradas. As circunstâncias gerais (ou 

particularidades) do delito não exigem reprovação adicional. Por isso, em 

razão da natureza das substâncias, aumento a pena em 6 (seis) meses, 

fixando a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão. Não há atenuantes e 

agravantes, ficando a pena provisória em 5 (cinco) anos de reclusão, 

antento ao teor da súmula 231 do STJ. Em face de o crime ter sido 

praticado nas dependências ou imediações de estabelecimento prisional, 

incide a majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06, razão 

pela exaspero a pena em 1/6 (um sexto), estabelecendo a pena definitiva 

em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, à míngua de outras 

causas de modificação.

 Tendo em vista que o art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, prevê a redução da 

pena e considerando que a ré é primária, não registrando antecedentes, 

bem como não há provas de que se dedica a atividades criminosas e nem 

integra organização criminosa, reduzo a pena em 2/3, considerando a 

quantidade e variedade da substância entorpecente, ficando 

definitivamente fixada em 01 (um) ano e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias 

de reclusão, que torno definitiva, ante a ausência de outras causas 

modificadoras. Regime inicial de cumprimento da pena. O regime inicial de 

cumprimento da pena será o aberto. Pena pecuniária. Aplico, ainda, a pena 

de multa em 183 (cento e oitenta e três) dias-multa, que também vai 

ficando o dia-multa à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente ao 

tempo do fato, corrigido monetariamente. Substituição da pena privativa de 

liberdade e suspensão condicional da pena. Substituo a pena privativa de 

liberdade por duas penas restritivas de liberdade por duas penas 

restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

Situação para apelar. A ré poderá apelar em liberdade. Reparação dos 

danos causados pelo delito. No tocante ao disposto no art. 387, inciso IV, 

do Código de Processo Penal, deixo de fixar valor mínimo para reparação 

dos danos causados pela infração, pois ausente qualquer prejuízo 

patrimonial.

 Provimentos finais.

Custas pelo sentenciado, cuja exigibilidade fica suspensa por ter sido 

defendido pela Defensoria Pública, o que faz presumir sua pobreza.

Por fim, transitando em julgado a presente sentença, lance-se o nome do 

réu condenado no rol dos culpados, expeça-se guia de execução com 

traslado das peças obrigatórias e arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 206790 Nr: 7826-23.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONES DE AZEVEDO FRANÇA, JOANICE 

CAMPOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES, MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11190

 Autos n° 7826-23.2016.811.0006 – Cód. 206790

Vistos.

Intime-se o patrono do denunciado Jones de Azevedo França, para 

apresentar alegações finais através de memoriais.

Decorrido o prazo, determino que se intime o denunciado para constituir 

novo advogado no prazo de 10 (dez) dias. Caso não possua condições, o 

que deverá ser certificado nos autos, nomeio o d. Defensor Público 

atuante nessa Vara para que possa assisti-lo em seus interesses.

Após, em não havendo apresentação de memoriais, à Defensoria Pública.

Em caso positivo, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 215450 Nr: 3347-50.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE CAMPOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Processo n° 3347-50.2017.811.0006 – Cód.215450

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Parte Ré: CRISTIANE CAMPOS SILVA

Vistos.

O i. representante do Ministério Público Estadual por meio de seu Promotor 

de Justiça, ofereceu denúncia em face de CRISTIANE CAMPOS SILVA, 

qualificada nos autos, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 

33, caput, c.c art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06, aplicando-se as 

disposições da Lei 8.072/90 no que for cabível, pois segundo a denúncia:

“... Consta dos inclusos autos que, no dia 18 de março de 2017, por volta 

de 14h40min, no interior da Cadeia Pública de Cáceres, situada na Rua 

SÃO Luiz, bairro Parque Nova Era, neste município de Cáceres/MT, 

consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, CRISTIANE 

CAMPOS SILVA trazia consigo drogas, para fins de difusão ilícita dentro 

do estabelecimento prisional, ainda que gratuitamente, sem autorização e 

em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo apurado, o Diretor da Cadeia Pública de Cáceres recebeu 
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denúncia anônima de que a denunciada tentaria entrar na cadeia pública 

em posse de entorpecentes, diante disso, repassou essas informações 

aos agentes penitenciários plantonistas.

Conforme apurado, a denunciada estava na Cadeia Pública com intuito de 

visitar seu esposo Elvis da Cruz Campos, oportunidade em que, na sala de 

revista, os agentes informaram de que seria conduzida ao Hospital para 

ser submetida ao exame de raio x.

Diante disso, a denunciada confessou que trazia em suas partes íntimas 

02 (duas) porções de substância entorpecentes análoga à maconha, que 

foram retiradas com o auxílio do seu esposo.

Ressai dos autos que, a droga seria entregue pela denunciada ao 

consumo de seu esposo, motivo pelo qual a denunciada recebeu voz de 

prisão e foi conduzida à presença da autoridade policial para confecção 

do Auto de Prisão em Flagrante.

Laudo preliminar de constação às fls. 23 (fls. 05/06)”.

Laudo pericial provisório n° 400.2.04.2017.003713-01, juntado às fls. 29.

Laudo pericial definitivo n° 3.14.2017.35719-01, acostado às fls. 62/63 e 

fls. 70/73.

A acusada foi notificada em data de 23 de outubro de 2017, às fls. 75, 

oportunamente apresentou defesa preliminar através de advogado 

constituído às fls. 77/78.

Consoante decisão de fls. 79, a denúncia foi recebida na data de 06 de 

novembro de 2017, bem como fora designada audiência de instrução e 

julgamento.

Em sumário de instrução foram ouvidas a testemunha em comum da 

acusação e defesa Marcela Cristina Olanda Silva, bem como procedido ao 

interrogatório da ré (fls. 94/96, CD-R de gravação acostado às fls. 97). Às 

partes desistiram da oitiva da testemunha Sorahia de Castro Yunes, sendo 

homologado a desistência às fls. 94.

Na fase de diligências, as partes nada requereram.

Em sede de alegações finais, a i. representante do Ministério Público 

pugnou pela condenação da acusada Cristiane Campos Silva, como 

incursa nas sanções dos artigos 33, caput c.c art. 40, inciso III, da Lei 

11.343/06, aplicando-se as disposições da Lei 8.072/90 no que for 

pertinente (fls.98/106).

A defesa em Alegações finais, por sua vez, pugnou pela fixação da pena 

em seu mínimo legal, pleiteando pela a aplicação da atenuante da 

confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, do CP, e ainda pugnou 

pela aplicação do §4°, do art. 33, da Lei 11.343/2006 em grau máximo, e a 

substituição da pena restritiva de liberdade em restritivas de direitos (fls. 

107/109).

Vieram-me os autos conclusos para sentença.

É o ligeiro relatório.

Fundamento e decido.

Em relação à materialidade do fato apontado pelo Ministério Público, tenho 

que a mesma restou devidamente comprovada, através do auto de prisão 

em flagrante (fls. 09), termo de exibição e apreensão (fls. 16), laudo 

pericial n. 400.2.04.2017.003713-01 (fls. 29) e laudo definitivo n. 

3.14.2017.35719-01 (fls. 70/73), bem como pela prova oral produzida.

A acusada confessou a prática delitiva, o que foi realçado pela oitiva da 

testemunha Marcela Cristina Olanda Silva.

Vejamos o que fora produzido em audiência de instrução:

Marcela Cristina Olanda Silva (testemunha): Estava presente quando a 

denunciada fora abordada; a depoente procedeu a revista pessoal na ré. 

A depoente juntamente com a colega de trabalho Sorahia, sendo que a 

revista é procedida em dupla, haviam recebido uma denúncia anômina, 

tendo a chefe do plantão comunicado a depoente via telefone que a ré iria 

tentar passar a droga para o interior da unidade prisional dentro da vagina, 

no momento da revista pessoal questionaram a ré tendo a mesma em 

primeiro momento negado, a depoente e a colega disseram a mesma que 

iriam encaminhar a mesma para realização de um raio-x e se estava 

disposta e a mesma disse que sim. Pararam todo o procedimento de 

revista e separaram a ré, tendo o diretor da cadeia pública na sequência 

conversado com a ré e a mesma teria confessado que estava 

transportando droga na vagina e que não havia necessidade de ir até o 

hospital porque iria entregar a droga. A ré pediu que chamassem seu 

esposo para ajudar a retirar a droga, a depoente juntamente com a agepen 

Sorahia levaram a ré até o banheiro e o esposo da mesma retirou a droga. 

Após, levaram a denunciada para o CISC para confecção do Boletim de 

Ocorrência. Não se recorda o nome do esposo da ré. A denunciada 

confessou e não precisou irem até o hospital (fls. 95, CD-R de gravação 

às fls.96).

Cristiane Campos Silva (ré): São verdadeiros os fatos narrados na 

denúncia; tentou adentrar no estabelecimento prisional com droga para 

levar para o marido que é usuário, o esposo não estava ciente de que a 

mesma levaria a droga. Não deu certo, tendo a mesma dito que fora 

barrada na revista, a qual fora informada de que havia denúncia. Pegou a 

droga na rodoviária, porque sabia que ali teria comercialização de droga; 

pagou cento e pouco pela droga; o dinheiro utilizado para comprar droga 

era proveniente das diárias que a mesma fazia. Estava levando droga 

para o seu esposo, mas o mesmo não tinha conhecimento; estava levando 

maconha e “pó”. Levava a droga sem o esposo saber, o mesmo não havia 

lhe pedido; levou pela situação da abstinência do esposo, sem saber se 

estaria fazendo o bem ou não para o mesmo. Tem vontade de que seu 

esposo pare de usar droga; estava levando sem o esposo pedir. Não 

gosta de que seu esposo use droga; ninguém havia pedido. Há mais de 

dois anos seu marido está preso e sempre o visita, contudo era a primeira 

vez que levava droga para o mesmo. Quando faz visitas na cadeia só tem 

contato com seu marido, não pode conversar com os outros presos. Não 

levou os filhos juntos no dia dos fatos, não costuma leva-los, os mesmos 

ficam com o pai da interrogada (fls. 96, CD-R de gravação às fls.96).

Assim, pela quantidade de drogas apreendidas em poder da ré e pela 

forma de acondicionamento das mesmas, chega-se à conclusão de que 

os entorpecentes tinham como destinação o repasse a terceira pessoa, 

que o comercializaria dentro da unidade prisional.

 É do conhecimento público a utilização de entorpecentes pelos apenados 

na segregação. Não se pode fechar os olhos para a prática do tráfico e 

do consumo do ilícito somente pela circunstância de ser o réu preso. Aliás, 

a prática do tráfico nas penitenciárias tem sido cada vez mais comum, e o 

ingresso da droga se dá, na maioria das vezes, através dos próprios 

apenados, que exercem trabalho externo ou retornam de saída temporária.

Destarte, diversamente do alegado pela defesa técnica, as provas 

constantes nos autos são suficientes para embasar um juízo condenatório 

no sentido de que a acusada efetivamente guardava, trazia consigo e 

transportava, sem autorização ou em desacordo com determinação legal 

ou regulamentar e com destino à traficância, 02 (duas) porções de 

substâncias entorpecentes análoga à maconha.

Registro, ainda, que não se exige, sequer, a flagrância do comércio para a 

configuração do crime de tráfico, sendo suficiente que o sujeito seja 

surpreendido tendo consigo, guardando ou tendo em depósito a 

substância ilícita, e que os demais elementos e circunstâncias evidenciem 

a sua destinação mercantil.

 Saliento, outrossim, que a condição de agentes da segurança pública não 

retira a confiabilidade de seus depoimentos como testemunhas. É preciso, 

nesse caso, conferir fidedignidade aos agentes públicos, especialmente 

naquilo que é respaldado pelo contexto probatório. Aliás, O Supremo 

Tribunal Federal já disse que:

[…] O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – 

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – 

reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo 

desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por 

dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente 

policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor 

do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age 

facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais 

testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se 

harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. (HC 73518, Rel.: 

Min. CELSO DE MELLO, 1ª Turma, j. em 26/03/1996, DJ 18-10-1996).

 Portanto, feita a análise da prova coligida aos autos, conclui-se pela 

traficância por parte da ré, adequando-se a conduta àquela prevista no 

art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.353/06.

Por tais razões, julgo PROCEDENTE a denúncia para o fim de CONDENAR a 

ré Cristiane Campos Silva nas sanções art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso 

III, ambos da da Lei nº 11.343/06.

DOSIMETRIA

Passo a fixar a pena.

Em primeiro lugar, o artigo 42 da Lei de Tóxicos determina que se 

considere “a natureza e a quantidade do produto”. A natureza da droga 

aqui não exige aumento considerável de pena, pois se trata “maconha”. A 

quantidade de droga apreendida, por sua vez, apesar de suficiente para 

caracterizar a traficância, não é excepcional.

A culpabilidade, enquanto grau de censurabilidade da conduta, é 

reprovável, pois a ré, na condição de visitante junto a detento, era 

conhecedora das regras do cárcere, perpetrando o crime em 
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estabelecimento penal, circunstância que, todavia, será valorada como 

majorante, na terceira fase de aplicação da pena. A ré não registra 

antecedentes. Não há elementos que desabonem a personalidade e a 

conduta social do agente. A motivação é comum ao tipo, razão pela qual 

não merece aumento de pena. Não há conduta de vítima a ser apreciada. 

O delito não apresentou consequências extratípicas relevantes a serem 

consideradas. As circunstâncias gerais (ou particularidades) do delito não 

exigem reprovação adicional.

Por isso, em razão da natureza das substâncias, aumento a pena em 6 

(seis) meses, fixando a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão.

Não há atenuantes e agravantes, ficando a pena provisória em 5 (cinco) 

anos de reclusão, antento ao teor da súmula 231 do STJ.

Em face de o crime ter sido praticado nas dependências ou imediações de 

estabelecimento prisional, incide a majorante prevista no art. 40, inciso III, 

da Lei 11.343/06, razão pela exaspero a pena em 1/6 (um sexto), 

estabelecendo a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de 

reclusão, à míngua de outras causas de modificação.

Tendo em vista que o art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, prevê a redução da 

pena e considerando que a ré é primária, não registrando antecedentes, 

bem como não há provas de que se dedica a atividades criminosas e nem 

integra organização criminosa, reduzo a pena em 2/3, considerando a 

quantidade e variedade da substância entorpecente, ficando 

definitivamente fixada em 01 (um) ano e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias 

de reclusão, que torno definitiva, ante a ausência de outras causas 

modificadoras.

Regime inicial de cumprimento da pena.

O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto.

Pena pecuniária.

Aplico, ainda, a pena de multa em 183 (cento e oitenta e três) dias-multa, 

que também vai ficando o dia-multa à razão de um trigésimo do salário 

mínimo vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente.

Substituição da pena privativa de liberdade e suspensão condicional da 

pena.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de 

liberdade por duas penas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo 

da execução penal.

Situação para apelar.

A ré poderá apelar em liberdade.

Reparação dos danos causados pelo delito.

No tocante ao disposto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo 

Penal, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados 

pela infração, pois ausente qualquer prejuízo patrimonial.

 Provimentos finais.

Custas pelo sentenciado, cuja exigibilidade fica suspensa por ter sido 

defendido pela Defensoria Pública, o que faz presumir sua pobreza.

Por fim, transitando em julgado a presente sentença, lance-se o nome do 

réu condenado no rol dos culpados, expeça-se guia de execução com 

traslado das peças obrigatórias e arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 147060 Nr: 5344-44.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DE CARVALHO GONZAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS MARC SOARES DA 

SILVA - OAB:19804/MT

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal de fl.129 no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 197162 Nr: 1730-89.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGEMIRO FERREIRA DE GODOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para apresentar alegações 

finais no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 211161 Nr: 244-35.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONUAR SANTANA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATTLEEN KÁRITAS 

OLIVEIRA BARBOSA DIAS - OAB:9849/MT, THIAGO CRUZ 

FURLANETTO GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para apresentar alegações 

finais no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 221409 Nr: 8072-82.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERICK ROBERTO ANDRÉ RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para apresentar alegações 

finais no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 223366 Nr: 9491-40.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON CÂNDIDO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para apresentar alegações 

finais no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 213079 Nr: 1666-45.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO FERREIRA MANIERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA MARIA LIMA 

PEREIRA - OAB:22212, MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - OAB:14374

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para apresentar memoriais 
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finais no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 185638 Nr: 5588-65.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MESQUITA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

PRAZO: 60 DIAS

FINALIDADE: INTIMAR o(s) réu(s) Denunciado(a): Denunciado(a): Luiz 

Mesquita Sousa, Rg: 12535361-80 SSP BA Filiação: Francisco Pereira de 

Souza e Maria Francisca Mesquita, data de nascimento: 25/05/1970, 

brasileiro(a), natural de Ceara-CE, casado(a), garçon, Endereço: Etapa Ii, 

Lt 35, Apto 101, Cond. Entre Lagos, Bairro: Sobradinho, Cidade: 

Brasilia-DF, que procurado(a)(s) pelo Sr. Oficial de Justiça, não foram 

encontrado(a)(s) serem intimados da r. sentença, que segue transcrito a 

parte final abaixo. DECISÃO/DESPACHO: Diante do exposto JULGO 

PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu LUÍS MESQUITA SOUSA 

pela prática do delito tipificado no art. 304 do Código Penal. DOSIMETRIA 

DA PENA O condenado registra antecedentes, pois já condenado 

definitivamente por fato anterior, sendo inclusive reincidente, visto guia de 

execução penal junto ao Estado do Pará. Quanto à conduta social, à 

personalidade do agente e às circunstâncias, não há nada digno de nota. 

Os motivos são os atinentes à espécie. A conduta do agente merece 

censurabilidade ordinária. Dessa forma, fixo a pena-base em dois anos e 

quatro meses de reclusão. Ante a confissão extrajudicial, diminuo a pena 

em dois meses de reclusão. Uma vez que o réu é reincidente, deixo de 

substituir a pena aplicada por restritiva de direitos. A pena deverá ser 

cumprida em regime semi-aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, diante da 

reincidência e maus antecedentes. Condeno-o, ainda, a uma pena 

pecuniária de 10 dias-multa, em razão das circunstâncias do art. 59, à 

razão diária de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, atentando à 

situação econômica do apenado. Deixo de fixar valor mínimo para 

reparação dos danos causado pela infração ao ofendido, conforme 

determina o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, uma vez que 

não houve efetivo prejuízo material ao Estado ou a terceiros. Transitada 

em julgado esta decisão, oficie-se ao TRE dando conta da condenação e, 

lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados. Das custas: Custas 

pelo condenado, suspensa a exigibilidade do pagamento, face da 

presumida situação de pobreza, uma vez que assistido pela Defensoria 

Pública, nos termos da Lei nº 1.060/50. Não sendo encontrado o(s) réu(s), 

proceda-se a intimação por edital. Cumpra-se (ass) José Eduardo Mariano 

- Juiz de Direito, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

Jamil Ribeiro Pires Auxiliar Judiciário, digitei. Cáceres - MT, 19 de junho de 

2018. FRANCISCO EDSON FANAIA - GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000910-22.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS CAETANO DESBESSEL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Nos termos da Legislação Vigente e do art. 1.209 da CNGC, 

intimo o patrono da parte autora para que fique ciente da certidão do 

Oficial de Justiça (ID 13621977), providenciando, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o pagamento da complementação da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça no valor de R$420,00. Aa Guia de Recolhimento deverá ser 

retirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em Serviços > Guias > 

Diligência > Guia de Complementação de Diligência).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000477-81.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PENINSULA INTERNATIONAL S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CESAR BANA OAB - PR43043 (ADVOGADO)

JOSE SILVERIO SANTA MARIA OAB - PR26571 (ADVOGADO)

GUILHERME AUGUSTO BANA OAB - PR43045 (ADVOGADO)

LUIS PERCI RAYSEL BISCAIA OAB - PR24029 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO OLIVEIRA DE RESENDE (EXECUTADO)

RAFAEL HENRIQUE PEZZO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento 

das custas para distribuição da Carta Precatória expedida para a Comarca 

de Tangará da Serra- MT nos autos e/ou sua devida distribuição no juízo 

deprecado.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001719-12.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER DA CRUZ FARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT0019438A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. M. A. F. (RÉU)

ROBSON GEORGINO BONFIM FERREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001719-12.2017.8.11.0005. AUTOR: 

FAGNER DA CRUZ FARIAS RÉU: ROBSON GEORGINO BONFIM FERREIRA, 

FILIPE MAIA ARAUJO FERREIRA Vistos etc. Defiro o pedido de fls. 72/73. 

Considerando que não consta nos autos até o presente momento, 

resposta em relação as citações dos requeridos, redesigno audiência 

para o dia 17/10/2018, às 12:30 horas, período suficiente para citação e 

intimação dos requeridos. Às providências. Diamantino, 19 de junho de 

2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000617-52.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA FERREIRA ALVES SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER JOSE DA COSTA OAB - MT19158/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELMO BATISTA DE ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000617-52.2017.8.11.0005. AUTOR: 

JOELMA FERREIRA ALVES SANTOS RÉU: TELMO BATISTA DE ALMEIDA 

Vistos etc. Considerando que a parte requerida já estava representada 

pela Defensoria Pública quando ocorreu a audiência de instrução e 

julgamento, defiro o pedido de fls. 134/135. Cancelo a audiência designada 

para a data de 20/06/2018 e redesigno a audiência para o dia 08/08/2018, 

às 14:00 horas. Proceda-se com as intimações das testemunhas pela via 

judicial. Às providências. Diamantino, 19 de junho de 2018. André Luciano 

Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000648-38.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ VARGAS PINTO (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO OAB - MT0013685A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REONILDO DANIEL PRANTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000648-38.2018.8.11.0005. AUTOR: 

JUAREZ VARGAS PINTO RÉU: REONILDO DANIEL PRANTE Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Interdito Proibitório com pedido de liminar ajuizada por 

JUAREZ VARGAS PINTO em face de REONILDO DANIEL PRANTE, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Relata a parte autora que é 

proprietária de uma área de terras de 999 hectares, denominada Fazenda 

Água Verde, dividida em duas matrículas de n°. 40.878 e 40.879 situada 

no município de Diamantino/MT, tendo a propriedade e posse há mais de 10 

anos. Assevera que em 12/05/2018, ele se deparou com vários marcos 

topográficos recentemente colocados em seus imóveis pelo engenheiro 

Cayan Zanardi Marrique, o qual foi contratado pelo requerido. Afirma que 

obteve informações de que o requerido havia adquirido um imóvel através 

de um leilão, sendo constituído de duas matrículas de n°. 15557 e 16555, e 

através destas está tentando alocar as mesmas em cima de sua 

propriedade. Alega que fez um requerimento junto ao cartório para que 

averbasse junto as suas matrículas, uma possível sobreposição de áreas. 

Requer, liminarmente, a expedição de mandato proibitório, com a aplicação 

de multa diária. Instruiu a inicial com documentos. Vieram-me os autos 

conclusos. É o necessário relato. Fundamento. DECIDO. O pedido para 

deferimento da Justiça Gratuita, merece acolhimento. Sabe-se que o Novo 

Código de Processo Civil admite a carência momentânea de recursos, 

prevendo a possibilidade de o benefício ser concedido por ato específico, 

ou mesmo a redução e parcelamento das custas. Veja-se: "Art.98 (...) § 

5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os 

atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. A prova produzida pelo documento (fls.20) demonstra que 

a parte autora não possui rendimentos suficientes para o desembolso das 

despesas do processo, porque há risco de comprometimento do seu 

sustento e de sua família. Assim, diante da declaração de hipossuficiência 

firmada pela parte autora, não havendo nos autos, pelo menos até agora, 

prova no sentido de que ela pode arcar com as despesas processuais e 

os honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua 

família, deve ser deferido o pedido, ressalvada, entretanto, a possibilidade 

de futura impugnação e revogação, caso sobrevenha comprovação de 

sua capacidade financeira, consoante dispõe o art. 100 do CPC/2015. 

Ante o exposto, DEFIRO a justiça gratuita à parte autora, nos termos do 

art. 98, do CPC/2015. É cediço que para concessão de medida liminar nos 

interditos possessórios, ‘in casu’, interdito proibitório, faz-se necessário à 

comprovação pela parte autora dos requisitos contidos no art. 561 do CPC 

de 2015. Por dicção do artigo 567, do CPC de 2015: “O possuidor direto ou 

indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer 

ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado 

proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso 

transgrida o preceito.” Trata-se, pois, de medida inibitória atinente a 

proteger o direito de posse quando, ainda não existente turbação ou 

esbulho, haja justo receio de que venha a ocorrer. Portanto, ao autor da 

ação incumbe provar o receio quanto à turbação ou esbulho; que o mesmo 

seja justo e, além disto, possivelmente provoque moléstia; e, ainda, que 

haja iminência da ação injusta do réu. Pois bem. A prova da posse está 

contida nos documentos de fls. 21/24, 38 e 41 e os indícios de ameaça se 

mostram evidentes pela análise dos documentos de fls. 42/43. Por outro 

lado, conforme alegações contidas na inicial, a ameaça se deu a menos de 

ano e dia, sendo o procedimento dotado da possibilidade da concessão de 

liminar. Ora, a ninguém é dado violar e perturbar posse alheia. Logo, tem o 

possuidor o direito de proteger sua posse. Importante destacar que o art. 

562 do CPC/2015, dispõe que a liminar nas ações possessórias pode ser 

deferida sem a realização de audiência de justificação prévia, sendo que 

nestes autos a hipótese, a meu ver, é de deferimento imediato da medida, 

de acordo com as informações e documentos juntados. No sentido do 

deferimento liminar em ações de interdito proibitório, dispensada a 

audiência de justificação prévia, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- INTERDITO PROIBITÓRIO - LIMINAR DEFERIDA INITIO LITIS SEM A 

AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DE POSSE - POSSIBILIDADE DIANTE DA 

PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO 

DA MEDIDA EXCEPCIONAL - LIMINAR MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.” 

(TJ-MS, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 

07/04/2009, 4ª Turma Cível). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de liminar e 

determino que a parte demandada se ABSTENHA DE AMEAÇAR A POSSE 

DO AUTOR SOBRE O BEM LITIGIOSO MENCIONADO NA INICIAL, sob pena 

de multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Decorrido o prazo 

‘in albis’, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Designo audiência 

de conciliação e mediação para o dia 25 de julho de 2018, às 14:30 horas. 

Intimem-se as partes litigantes por meio de seus procuradores para 

comparecerem em audiência. Encaminhem-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para realização 

do ato, nos termos do artigo 334 e seguintes do Novo Código de Processo 

Civil. Alcançada a composição entre os litigantes, conclusos para 

homologação. Caso não alcançada a composição em audiência, a parte 

demandada deverá sair da audiência, citada para, querendo, e no prazo 

legal, apresentar resposta, devendo constar no mandado a advertência 

constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. Em 

manifestando-se os litigantes, expressamente o desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), não haverá a 

realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada deverá, no 

prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no mandado a 

advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. 

Aportando a resposta, à impugnação em 15 (quinze) dias ou, se 

transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. Sem prejuízo do exposto, 

intimem-se as partes para que especifiquem, com precisão, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem 

produzir, em audiência de instrução e julgamento. Após, voltem-me os 

autos conclusos, para que o processo seja saneado, momento em que 

serão fixados os pontos controvertidos e designada audiência de 

instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento antecipado 

da lide. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 19 de junho de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001719-12.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER DA CRUZ FARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT0019438A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. M. A. F. (RÉU)

ROBSON GEORGINO BONFIM FERREIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001719-12.2017.8.11.0005. AUTOR: 

FAGNER DA CRUZ FARIAS RÉU: ROBSON GEORGINO BONFIM FERREIRA, 

FILIPE MAIA ARAUJO FERREIRA Vistos etc. Defiro o pedido de fls. 72/73. 

Considerando que não consta nos autos até o presente momento, 

resposta em relação as citações dos requeridos, redesigno audiência 

para o dia 17/10/2018, às 12:30 horas, período suficiente para citação e 

intimação dos requeridos. Às providências. Diamantino, 19 de junho de 

2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86543 Nr: 2155-61.2012.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gonçalina Maria Viegas Filha-ME, Gonçalina 

Maria Viegas de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Autran Alencar Rocha - 

OAB:16537/GO, Frederico Augusto Ferreira Barbosa - 

OAB:18828/GO, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4482/MT, Silvana 

Farinha Archanjo - OAB:4.398-E - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o exequente para para providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento 

deverá ser tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > 

Serviços > Diligências) conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos 
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dados abaixo especificado:

Localidade: Centro

Finalidade da Diligência: Penhora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92056 Nr: 570-03.2014.811.0005

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Helena Torres de Carvalho, Erady Varela de 

Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erady Varela de Matos, Espólio de Salete 

Terezinha Silva de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, João Gabriel Silva Tirapelle - OAB:10455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em petitório de fl. 252, a Defensoria Pública informa que o Sr. Erady Varela 

de Matos faleceu em 08/07/2015, conforme informações junto ao Cadastro 

Nacional de Falecidos do Brasil e, requisitou junto ao 4º Ofício de Registro 

Civil das Pessoas Naturais de Curitiba/PR sua Certidão de Óbito.

Ante o exposto, suspendo o presente feito para proceder a habilitação 

dos herdeiros ou inventariante dos demandados.

Aportando a Certidão de Óbito, intime a parte autora para, no prazo de 30 

(trinta), regularizar o polo passivo da demanda.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 126977 Nr: 1653-15.2018.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José da Cunha Batista, Maria Salete Pickler Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wandyr Pereira Silva, Stella Maris Braz da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willian Pickler Batista - 

OAB:SC/32.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

CUMPRA-SE na forma deprecada.

Comunique-se ao juízo deprecante.

Após, com as baixas pertinentes, DEVOLVA-SE, consignando as nossas 

homenagens.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 126966 Nr: 1648-90.2018.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fernando Quiroga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8521/O, PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:13605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Oficie-se ao Juízo Deprecante solicitando a remessa da peça necessária 

ao cumprimento do ato deprecado (procuração).

Aportando a peça faltante, CUMPRA-SE na forma deprecada.

Comunique-se ao juízo deprecante.

Conste a advertência art. 393 do Provimento nº 41/2016/CGJ, 4ª edição, 

da CNGC.

Após, com as baixas pertinentes, DEVOLVA-SE, consignando as nossas 

homenagens.

Cumpra-se expedindo-se o necessário

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 98203 Nr: 695-34.2015.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milênia Agrociências S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPE-Costa Fazendas S/A, Vicente Aparecido 

Francisco Costa, Ilda Onesco Costa, Costa Sementes e Máquinas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HACKMANN 

RODRIGUES - OAB:18660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT, Wilson José da Silva Junior - OAB:18593

 Vistos etc.

Considerando-se o petitório de fls. 242/243, pugnando pela devolução da 

Carta Precatória, devolva-se a presente missiva ao Juízo de origem, 

consignando nossas homenagens.

Via de consequência, cancelo a hasta pública designada no dia 

28/06/2018.

Proceda-se com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se expedindo-se o necessário

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 126973 Nr: 1651-45.2018.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDI SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CLEITON BARATELA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:15249/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência para inquirição da testemunha relacionada na 

deprecata para o dia 01 de agosto de 2018, às 16:00 horas.

Oficie-se o Juízo deprecante, informando da designação da audiência.

CUMPRA-SE, adotando-se as demais formalidades legais.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 81987 Nr: 631-63.2011.811.0005

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Empresa de Transmissão de Energia do Mato Grosso 

S.A ETEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Neves Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaína Pedroso Dias de 

Almeida - OAB:6.910, Renato de Perboyre Bonilha. - OAB:3.844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Centenaro - 

OAB:8141-B-MT

 Intimo a parte requerida, para querendo se manifestar acerca do laudo 

pericial juntado as fls. 298/363, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000648-38.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ VARGAS PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO OAB - MT0013685A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REONILDO DANIEL PRANTE (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000648-38.2018.8.11.0005. AUTOR: 

JUAREZ VARGAS PINTO RÉU: REONILDO DANIEL PRANTE Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Interdito Proibitório com pedido de liminar ajuizada por 

JUAREZ VARGAS PINTO em face de REONILDO DANIEL PRANTE, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Relata a parte autora que é 

proprietária de uma área de terras de 999 hectares, denominada Fazenda 

Água Verde, dividida em duas matrículas de n°. 40.878 e 40.879 situada 
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no município de Diamantino/MT, tendo a propriedade e posse há mais de 10 

anos. Assevera que em 12/05/2018, ele se deparou com vários marcos 

topográficos recentemente colocados em seus imóveis pelo engenheiro 

Cayan Zanardi Marrique, o qual foi contratado pelo requerido. Afirma que 

obteve informações de que o requerido havia adquirido um imóvel através 

de um leilão, sendo constituído de duas matrículas de n°. 15557 e 16555, e 

através destas está tentando alocar as mesmas em cima de sua 

propriedade. Alega que fez um requerimento junto ao cartório para que 

averbasse junto as suas matrículas, uma possível sobreposição de áreas. 

Requer, liminarmente, a expedição de mandato proibitório, com a aplicação 

de multa diária. Instruiu a inicial com documentos. Vieram-me os autos 

conclusos. É o necessário relato. Fundamento. DECIDO. O pedido para 

deferimento da Justiça Gratuita, merece acolhimento. Sabe-se que o Novo 

Código de Processo Civil admite a carência momentânea de recursos, 

prevendo a possibilidade de o benefício ser concedido por ato específico, 

ou mesmo a redução e parcelamento das custas. Veja-se: "Art.98 (...) § 

5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os 

atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. A prova produzida pelo documento (fls.20) demonstra que 

a parte autora não possui rendimentos suficientes para o desembolso das 

despesas do processo, porque há risco de comprometimento do seu 

sustento e de sua família. Assim, diante da declaração de hipossuficiência 

firmada pela parte autora, não havendo nos autos, pelo menos até agora, 

prova no sentido de que ela pode arcar com as despesas processuais e 

os honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua 

família, deve ser deferido o pedido, ressalvada, entretanto, a possibilidade 

de futura impugnação e revogação, caso sobrevenha comprovação de 

sua capacidade financeira, consoante dispõe o art. 100 do CPC/2015. 

Ante o exposto, DEFIRO a justiça gratuita à parte autora, nos termos do 

art. 98, do CPC/2015. É cediço que para concessão de medida liminar nos 

interditos possessórios, ‘in casu’, interdito proibitório, faz-se necessário à 

comprovação pela parte autora dos requisitos contidos no art. 561 do CPC 

de 2015. Por dicção do artigo 567, do CPC de 2015: “O possuidor direto ou 

indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer 

ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado 

proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso 

transgrida o preceito.” Trata-se, pois, de medida inibitória atinente a 

proteger o direito de posse quando, ainda não existente turbação ou 

esbulho, haja justo receio de que venha a ocorrer. Portanto, ao autor da 

ação incumbe provar o receio quanto à turbação ou esbulho; que o mesmo 

seja justo e, além disto, possivelmente provoque moléstia; e, ainda, que 

haja iminência da ação injusta do réu. Pois bem. A prova da posse está 

contida nos documentos de fls. 21/24, 38 e 41 e os indícios de ameaça se 

mostram evidentes pela análise dos documentos de fls. 42/43. Por outro 

lado, conforme alegações contidas na inicial, a ameaça se deu a menos de 

ano e dia, sendo o procedimento dotado da possibilidade da concessão de 

liminar. Ora, a ninguém é dado violar e perturbar posse alheia. Logo, tem o 

possuidor o direito de proteger sua posse. Importante destacar que o art. 

562 do CPC/2015, dispõe que a liminar nas ações possessórias pode ser 

deferida sem a realização de audiência de justificação prévia, sendo que 

nestes autos a hipótese, a meu ver, é de deferimento imediato da medida, 

de acordo com as informações e documentos juntados. No sentido do 

deferimento liminar em ações de interdito proibitório, dispensada a 

audiência de justificação prévia, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- INTERDITO PROIBITÓRIO - LIMINAR DEFERIDA INITIO LITIS SEM A 

AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DE POSSE - POSSIBILIDADE DIANTE DA 

PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO 

DA MEDIDA EXCEPCIONAL - LIMINAR MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.” 

(TJ-MS, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 

07/04/2009, 4ª Turma Cível). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de liminar e 

determino que a parte demandada se ABSTENHA DE AMEAÇAR A POSSE 

DO AUTOR SOBRE O BEM LITIGIOSO MENCIONADO NA INICIAL, sob pena 

de multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Decorrido o prazo 

‘in albis’, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Designo audiência 

de conciliação e mediação para o dia 25 de julho de 2018, às 14:30 horas. 

Intimem-se as partes litigantes por meio de seus procuradores para 

comparecerem em audiência. Encaminhem-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para realização 

do ato, nos termos do artigo 334 e seguintes do Novo Código de Processo 

Civil. Alcançada a composição entre os litigantes, conclusos para 

homologação. Caso não alcançada a composição em audiência, a parte 

demandada deverá sair da audiência, citada para, querendo, e no prazo 

legal, apresentar resposta, devendo constar no mandado a advertência 

constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. Em 

manifestando-se os litigantes, expressamente o desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), não haverá a 

realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada deverá, no 

prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no mandado a 

advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. 

Aportando a resposta, à impugnação em 15 (quinze) dias ou, se 

transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. Sem prejuízo do exposto, 

intimem-se as partes para que especifiquem, com precisão, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem 

produzir, em audiência de instrução e julgamento. Após, voltem-me os 

autos conclusos, para que o processo seja saneado, momento em que 

serão fixados os pontos controvertidos e designada audiência de 

instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento antecipado 

da lide. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 19 de junho de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000656-15.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIDE DA SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO DA SILVA VIEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Processo: 1000656-15.2018.8.11.0005. REQUERENTE: 

EDINEIDE DA SILVA VIEIRA REQUERIDO: JOSE ARNALDO DA SILVA 

VIEIRA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Ação de Curatela ajuizada por 

EDINEIDE DA SILVA VIEIRA em favor de JOSÉ ARNALDO DA SILVA 

VIEIRA, já qualificadas nos autos. A priori, recebo a inicial em todos os 

seus termos, eis que preenchidos os requisitos da legislação processual e 

defiro os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98 c/c art. 99, 

§ 3º, NCPC. Considerando os fatos alegados, bem como os documentos 

acostados aos autos, concernentes ao estado de saúde do(a) 

interditando(a) e a real necessidade de ampará-lo(a) material e 

socialmente, antecipo parcialmente os efeitos da tutela pretendida no 

pedido inicial. Assim, nomeio desde logo curador(a) provisório(a) do(a) 

interditando(a) a requerente, Srª EDINEIDE DA SILVA VIEIRA, ficando 

autorizada, provisoriamente, a realizar os atos necessários a gerir e 

administrar os bens do(a) Interditando(a) JOSÉ ARNALDO DA SILVA 

VIEIRA, ficando o(a) curador(a) nomeado(a) fiel depositário(a) de 

quaisquer valores eventualmente recebidos e também obrigado(a) à 

prestação de contas quando instado(a) para tanto, observando-se, 

inclusive, o disposto no artigo 553 do Novo Código de Processo Civil. 

Lavre-se Termo de Curatela Provisória, devendo constar do termo que é 

terminantemente vedada a alienação ou oneração de quaisquer bens 

móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, pertencentes ao interditando, 

salvo com autorização judicial específica para tal fim. Cite-se o(a) 

interditando(a) dos termos da ação, intimando-o(a) para comparecer à 

audiência de seu interrogatório, que designo para o dia 26 de julho de 

2018, às 14h30, cientificando-o(a) de que poderá impugnar o pedido no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado da realização da audiência (art. 752, 

NCPC), bem como que lhe é facultado constituir advogado e, caso não o 

faça, ser-lhe-á nomeado curador especial, nos termos do art. 752, § 2º, 

NCPC. Cientifique-se o Ministério Público e Defensoria Pública. Às 

providências. Diamantino/MT, 15 de junho de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000559-15.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FILEMON MALAQUIAS DA SILVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marco Antonio de Mello OAB - MT0013188A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Processo: 1000559-15.2018.8.11.0005. AUTOR: FILEMON 

MALAQUIAS DA SILVEIRA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA ajuizada por FILEMON MALAQUIAS DA SILVEIRA em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, já qualificados nos autos. Narra a exordial 

que o requerente arrendou quatrocentos e oito hectares da Fazenda 

Margareth, de propriedade de José Capeleto, pelo prazo de 05 (cinco) 

anos, bem como que durante esse período não estava obrigado à 

escrituração fiscal de documentos. Informa, ainda, que requerido o multou 

em decorrência da falta de escrituração digital de livros de registros de 

entradas e registros de saídas, no período apurado de janeiro/2012 a 

dezembro/2015, contudo frisa que o contrato de arrendamento findou-se 

em 30/05/2008. Alega que após 30/05/2008 o Estado de Mato Grosso 

deveria ter suspendido a inscrição estadual n. 13.293.794-8 e, 

consequentemente, não exigir a escrituração fiscal de documentos, vez 

que já não existia nenhuma atividade comercial após a data de 30/05/2008. 

A multa deu origem à CDA n. 2017473219 e foi levada à protesto junto ao 

1º Serviço de Registro de Diamantino. Nesse panorama, o autor requer, 

liminarmente, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, 

consequentemente, a sustação do protesto da CDA n. 2017473219, no 

valor de R$ 67.774,75 (sessenta e sete mil, setecentos e setenta e sete 

reais e setenta e cinco centavos), levado a efeito junto ao 1º Serviço de 

Registro de Diamantino/MT. No que se refere ao periculum in mora, 

ressalta que é comerciante e que a manutenção do protesto acarretará 

danos financeiros e morais em razão da perda de crédito na praça. Breve 

relato. Decido. A priori, recebo a petição inicial, uma vez que preenchidos 

os requisitos do art. 319 do Novo Código de Processo Civil. A possibilidade 

de protesto de Certidão de Dívida Ativa está prevista no artigo 1º, 

parágrafo único da Lei n. 9.492/2017, não havendo, nesse particular, 

qualquer ilegalidade. Depreende-se das alegações que o requerente 

pretende combater a regularidade da própria constituição do crédito 

instrumentalizado no título protestado. Contudo, impossível aferir de forma 

cautelar e liminarmente se houve irregularidade na constituição do crédito, 

isto é, impossível a este Juízo reconhecer a existência do fumus boni iuris 

sem analisar o mérito da ação. Quanto ao periculum in mora, melhor sorte 

não assiste ao requerente, eis que lançou apenas o típico argumento 

genérico de “perda de crédito na praça”. Ademais, ausente a 

demonstração satisfatória dos requisitos - fumus boni iuris e periculum in 

mora – e sem a comprovação da existência de qualquer causa 

suspensiva da exigibilidade (art. 151, CTN), de extinção ou exclusão do 

crédito tributário (art. 156, CTN), inviável a concessão de medida liminar de 

sustação de protesto. Nesse sentido é o entendimento das Câmaras de 

Direito Público do TJMT: AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CAUTELAR 

— SUSTAÇÃO DE PROTESTO — CDA – POSSIBILIDADE DECADÊNCIA DE 

PARTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - INOCORRÊNCIA - FUMUS BONI JURIS 

— AUSÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. Hodienarmente é perfeitamente 

possível o protesto das certidões de dívida ativa, nos termos do que prevê 

o parágrafo único do artigo 1º da Lei 9.492/1997. O protesto, além de 

representar instrumento para constituir em mora e/ou comprovar a 

inadimplência do devedor, é meio alternativo e legal conferido à Fazenda 

Pública para exigir o cumprimento da obrigação. O deferimento da tutela 

cautelar demanda a existência da plausibilidade do direito invocado (fumus 

boni juris) e da irreparabilidade ou difícil reparação de dano (periculum in 

mora). A propositura de cautelar de sustação de protesto com pedido de 

liminar, sem a comprovação de qualquer causa suspensiva da 

exigibilidade, de extinção ou exclusão do crédito tributário, não se traduz 

em fundamento para sustação de protesto de Certidão de Dívida Ativa – 

CDA. Recurso não provido. (AI 4728/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 24/05/2016, Publicado no DJE 06/06/2016) Logo, 

ausentes os requisitos autorizados da concessão da tutela de urgência de 

natureza cautelar tenho que o indeferimento é medida que se impõe. 

Destarte, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, 

entendo por bem instruir o processo, a fim de que, com o contraditório, 

melhores elementos sejam trazidos à baila, e via de consequência, a tutela 

jurisdicional prestada seja mais justa. Estando, portanto, ausentes os 

requisitos do art. 300, do NCPC, INDEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA 

pleiteada. Cite-se e intime-se o Estado de Mato Grosso. Às providências. 

Diamantino/MT, 5 de junho de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

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

Processo Número: 1000859-11.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. N. D. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO BERTTONI CIDADE OAB - RO4178 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. D. C. (RÉU)

 

Intimo o patrono do Autor para querendo manifestar nos autos em 5 dias, 

acerca da certidão negativa de citação

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000608-56.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI PORTIOLLI DE OLIVEIRA PINHEIRO (REQUERENTE)

ILDEFONSO PORTIOLLI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

IVONE PORTIOLLI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

IONE PORTIOLLI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ITAMAR PORTIOLLI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

IVETE PORTIOLLI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O (ADVOGADO)

JULIO CESAR SCARELLI OAB - 005.235.168-86 (PROCURADOR)

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO)

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELPHINA PORTIOLLI DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Processo: 1000608-56.2018.8.11.0005. REQUERENTE: IONE 

PORTIOLLI DE OLIVEIRA, IVETE PORTIOLLI DE OLIVEIRA, IVANI PORTIOLLI 

DE OLIVEIRA PINHEIRO, IVONE PORTIOLLI DE OLIVEIRA, ILDEFONSO 

PORTIOLLI DE OLIVEIRA, ITAMAR PORTIOLLI DE OLIVEIRA PROCURADOR: 

JULIO CESAR SCARELLI REQUERIDO: DELPHINA PORTIOLLI DE OLIVEIRA 

DECISÃO Vistos, etc. 1. DEFIRO a abertura do inventário e DETERMINO o 

recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária ao final do processo, 

pois, em se tratando de inventário e até prova em contrário, cumpre ao 

espólio o pagamento das referidas despesas[1]. 2. NOMEIO o requerente 

IONE PORTIOLLI DE OLIVEIRA como inventariante que, intimado(a) da 

nomeação, prestará, dentro de 05 (cinco) dias, o compromisso de bem e 

fielmente desempenhar o encargo (art. 617, NCPC). 3. Dentro de 20 (vinte) 

dias, contados da data em que prestou o compromisso, fará o 

inventariante as primeiras declarações, das quais se lavrará termo 

circunstanciado (art. 620, NCPC). 4. Feitas as primeiras declarações, 

citem-se, para os termos do inventário e da partilha, os herdeiros não 

representados, o Ministério Público e a Fazenda Pública Nacional, Estadual 

e Municipal (art. 626, NCPC). 5. Concluídas as citações, abrir-se-á vista às 

partes, em cartório e pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, para dizerem 

sobre as primeiras declarações (art. 627, NCPC). 6. Ciência ao Ministério 

Público. 7. Após, volte-me concluso. Às providências. Diamantino/MT, 6 de 

junho de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito [1] APELAÇÃO. 

IMPUGNAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA GRATUITA. INVENTÁRIO. 

HIPÓTESE DE REVOGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O 

instituto da AJG se destina a deferir a benesse legal àqueles que 

efetivamente não têm condições de arcar com as custas processuais, 

sem comprometimento do próprio sustento. Para fins de concessão da 

assistência judiciária gratuita, exige-se comprovação de situação 

compatível com o benefício postulado. Tratando-se de inventário, as 

custas processuais devem ser suportadas pelos bens do espólio, não 

pelos herdeiros, descabendo a concessão do benefício legal quando o 

patrimônio é suficiente para arcar com as despesas do processo. (TJMT, 

Ap 51953/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/03/2015, Publicado no DJE 09/03/2015)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000619-85.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

B. R. D. S. (EXEQUENTE)

B. V. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DA SILVA PORTUGUES OAB - 015.012.941-64 

(REPRESENTANTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. D. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Processo: 1000619-85.2018.8.11.0005. EXEQUENTE: 

BEATRIZ VITORIA DA SILVA, BRUNA ROBERTA DA SILVA 

REPRESENTANTE: MARIA ROSA DA SILVA PORTUGUES EXECUTADO: 

ANDRÉ DOS SANTOS DA SILVA DESPACHO Vistos, etc. Considerando 

que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis 

à propositura da ação (art. 320, NCPC), DETERMINO que a parte 

exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente cópia da sentença 

devidamente assinada pelo magistrado, sob pena de indeferimento da 

petição inicial (art. 321[i], NCPC). Às providências. Diamantino/MT, 8 de 

junho de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito [i] Art. 321. O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 118808 Nr: 2775-97.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regivaldo Marcio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA 

- OAB:13599, Pedro Rosa Neto - OAB:

 (...) “Trata-se de ação penal que visa a apuração da responsabilidade de 

Regivaldo Marcio de Souza, réu que encontra-se preso a quase 01 (um) 

ano no aguardo de sua sentença. A instrução plenária iniciou-se às 

09h00min da manhã e seguiu até às 19h00min, momento em que deu-se 

início a votação dos quesitos. Após, durante a quesitação os jurados 

demonstraram confusão com relação as perguntas. Em que pese a 

diligência da Promotora de Justiça, a indevida manifestação por ocasião da 

quesitação acabou por interferir na realização do ato. Assim, de acordo 

com o artigo 485, §2º, do Código do Processo Penal é dever do juiz 

advertir as partes no sentido de obstar a perturbação do Conselho de 

Sentença. Nestes termos, eventuais irresignações e ou contradições 

deverão ser objetos do devido processo legal por meio da esfera recursal, 

de modo que a intervenção acabou por comprometer a livre votação. 

Diante do exposto, e considerando a contaminação do Conselho de 

Sentença, entendo por bem para finalidade de justiça, dissolvê-lo e marcar 

nova sessão do Tribunal do Júri. No mais, considerando a indevida dilação 

de prazo para formação de juízo de valor com relação a conduta do 

denunciado, bem como a sua não concorrência para a dilação processual, 

inclusive levando em consideração que se trata da segunda redesignação 

da sessão plenária, revogo a prisão preventiva outrora decretada e 

concedo ao réu o benefício de recorrer em liberdade. No mais, 

considerando que este júri realiza-se em local diverso do fórum, e diante 

da necessidade de nova designação de sessão plenária, faço os autos 

conclusos para devida deliberação. Às providências, expedindo o devido 

alvará de soltura ao réu, se por outro motivo não estiver preso”. (...)

Citação

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000598-12.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. S. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA AMBROSINA PEREIRA DA SILVA OAB - 051.379.061-66 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. M. C. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Diamantino 

JUÍZO DA Segunda Vara Criminal e Cível MANDADO DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – JUSTIÇA GRATUITA EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.JUIZ RAUL LARA LEITE NÚMERO DO 

PROCESSO: 1000598-12.2018.8.11.0005 VALOR DA CAUSA: R$ R$ 

616,78 ESPÉCIE: [Alimentos] VALOR DOS ALIMENTOS EM ATRASO: R$ R$ 

616,78 PARTE CREDORA: ARTHUR FELIPE SILVA CARDOSO, 

REPRESENTADO POR SEBASTIANA AMBROSINA PEREIRA DA SILVA, 

Endereço: Rua Maria Ferreira Mendes, s/n, São Benedito, DIAMANTINO - 

MT - CEP: 78400-000 ADVOGADO(S) DA PARTE CREDORA: DEFENSORIA 

PÚBLICA PARTE DEVEDORA: FELIPE MATEUS CARDOZO SANTANA, 

Endereço: Pedregal, 43, Avenida Colina Azul, Pedregal, DIAMANTINO - MT 

- CEP: 78400-000 FINALIDADE: CITE-SE e INTIME-SE o executado FELIPE 

MATEUS CARDOZO SANTANA para pagar o valor de R$ 616,78 

(seiscentos e dezesseis reais e setenta e oito centavos) e as parcelas 

que se vencerem no curso desta ação, provar que já o fez ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 03 (três) dias, ADVERTINDO-O de 

que somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta 

de pagar o débito justificará o inadimplemento (artigos 911 c/c 528, § 7º, 

NCPC). DECISÃO/DESPACHO: cópia anexa DADOS DA CONTA: Banco 

Bradesco, Agência 1586-5, Conta nº 1002002-6 em nome do Exequente 

ADVERTÊNCIA: ADVIRTA-SE o executado de que se não pagar, ou se a 

justificativa não for aceita, poderá ser decretada a prisão, em regime 

fechado, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses (art. 528, § 3º, NCPC), 

bem como que o cumprimento da pena, por sua vez, não o exime do 

pagamento das prestações vencidas e vincendas. Diamantino - MT, 19 de 

junho de 2018 Heloisa Helena Soares de Siqueira Analista Judiciário Sede 

do juízo e Informações: Av. Irmão Miguel Abib, S/n° Bairro: Jardim Eldorado 

Cidade: Diamantino-MT Cep:78400000 Fone: (65) 3336-1611.

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000564-37.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

T. M. B. D. O. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILUCI ALVES DE OLIVEIRA OAB - 878.362.891-68 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

O. P. D. B. N. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Diamantino 

- MT JUÍZO DA Segunda Vara MANDADO DE CITAÇÃO - JUSTIÇA 

GRATUITA AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) NÚMERO DO PROCESSO: 

1000564-37.2018.8.11.0005 ESPÉCIE: AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO: R$ 2.306,86 PARTE 

AUTORA: THIAGO MATHEUS BARROS DE OLIVEIRA REPRESENTANTE: 

MARILUCI ALVES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr.

(s) DEFENSORIA PÚBLICA PARTE REQUERIDA E QUALIFICAÇÃO: ODACY 

PEDROSO DE BARROS NETO, Endereço: Rua J.P.F. Mendes s/n, Centro 

em Diamantino/MT FINALIDADE: Cite-se o executado ODACY PEDROSO DE 

BARROS NETO para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor R$ 

2.306,86 (dois mil trezentos e seis reais e oitenta e seis centavos), 

acrescido das custas, se houver, na forma do artigo 513, §2º do NCPC, 

DESPACHO/DECISÃO: ANEXO CONTA PARA DEPÓSITO: Conta Poupança 

nº 7.489-6 / Variação 51, Agência 4104-1, Banco do Brasil S/A, em nome 

de Mariluce Alves de Oliveira. ADVERTÊNCIAS: 1. Fica a parte executada 

advertida de que, transcorrido o prazo previsto no artigo 523 do NCPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de advogado de dez por cento. 2.Ademais, não efetuado o pagamento 

voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de nova 

intimação do credor, poderá a parte exequente efetuar pedido de 

pesquisas junto aos sistemas informatizados à disposição do juízo, 

devendo recolher os valores devidos pelas diligências efetuadas, salvo se 

for beneficiária da justiça gratuita. Diamantino - MT, 19 de junho de 2018 

HELOISA HELENA SOARES DE SIQUEIRA Analista Judiciário (a) Sede do 

juízo e Informações: Av. Irmão Miguel Abib, S/n°- Bairro: Jardim Eldorado - 

Cidade: Diamantino-MT Cep:78400000 Fone: (65) 3336-1611.

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000335-77.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

I. S. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

O. P. (RÉU)

 

MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ RAUL LARA LEITE NÚMERO DO 
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PROCESSO: 1000335-77.2018.8.11.0005 VALOR DA CAUSA: R$ R$ 

954,00 ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] PARTE AUTORA: IVONETE SIMAO, 

Endereço: Avenida das Palmeiras, 397, Novo Diamantino, DIAMANTINO - 

MT - CEP: 78400-000 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Dr.(s) 

DEFENSORIA PÚBLICA PARTE RÉ E QUALIFICAÇÃO: OSVALDINO 

PEREIRA, Endereço: Avenida das Palmeiras, 397, Novo Diamantino, 

DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 DATA, HORÁRIO E LOCAL DA 

AUDIÊNCIA: A audiência se realizará no dia 26 de julho de 2018 às 15hs 

no Gabinete da 2ª Vara da Comarca de Diamantino-MT , Edifício do Fórum, 

sito no endereço ao final indicado. FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA 

PARTE INTERDITADA - OSVALDINO PEREIRA E INTIMAÇÃO DA 

CURADORA - SRA. IVONETE SIMÃO de conformidade com o despacho 

abaixo cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) 

deste mandado, para comparecer à AUDIÊNCIA DE INTERROGATÓRIO 

designada e para responder, querendo, a ação, O prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados. DESPACHO: ANEXO 

ADVERTÊNCIAS: a) PRAZO: O prazo para contestação será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Esse prazo será contado em dobro, caso trate-se de réu 

(s) patrocinado pela Defensoria Pública. b) Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos pela parte requerida como verdadeiros os fatos 

alegados na peça vestibular, salvo em relação a direitos indisponíveis. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Diamantino - MT, 19 de junho de 2018 HELOISA HELENA SOARES DE 

SIQUEIRA ANALISTA JUDICIÁRIO Sede do juízo e Informações: Av. Irmão 

Miguel Abib, S/n° Bairro: Jardim Eldorado Cidade: Diamantino-MT 

Cep:78400000 Fone: (65) 3336-1611.

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010495-81.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AUDO JUNIOR OLIVEIRA DE MATOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIMAL DIDHIETTE TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIDES MANTELLI JUNIOR OAB - MT0017540A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010495-81.2014.8.11.0005. EXEQUENTE: AUDO JUNIOR OLIVEIRA DE 

MATOS EXECUTADO: DIMAL DIDHIETTE TRANSPORTES LTDA Vistos, etc. 

Expeça-se mandado de avaliação do veículo encontrado através do 

sistema Renajud id. 10619717 – p. 1, expedindo-se, para tanto, carta 

precatória à Comarca de Itinga do Maranhão/MA, onde o veículo 

encontra-se, conforme consta no id. 11098018 – p.1. Com o aporte da 

avaliação, intimem-se as partes para que se manifestem no prazo de 05 

dias. Cumpra-se. Diamantino, 12 de junho de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000694-27.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA PLUG DE COMUNICACOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR BORGES DOS SANTOS OAB - PR85115 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR FAVORITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000694-27.2018.8.11.0005. REQUERENTE: SISTEMA PLUG DE 

COMUNICACOES LTDA - ME REQUERIDO: ODAIR FAVORITO Vistos, etc. I - 

Cumpra-se conforme deprecado. II - Cumprida a finalidade, devolva-se a 

Comarca de origem, com nossas homenagens e as baixas de estilo. Às 

providências. Diamantino, 18 de junho de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000696-94.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO FRANCISCO ADVERSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA OAB - MT0019267A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL GOMES PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000696-94.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ROGERIO FRANCISCO 

ADVERSI REQUERIDO: GABRIEL GOMES PEREIRA Vistos, etc. Tendo em 

vista que não há arquivos na presente inicial, intime-se o advogado para 

regularizar a ação no prazo de 5 dias, sob pena de extinção. Cumpra-se. 

Diamantino, 18 de junho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010130-27.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA OAB - MT0018618A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M & S COMERCIO DIGITAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010130-27.2014.8.11.0005. REQUERENTE: ALESSANDRO DE ALMEIDA 

SANTANA SOUZA REQUERIDO: M & S COMERCIO DIGITAL LTDA - ME 

Vistos etc. Defiro o pedido de id. 13081009. Expeça-se carta precatória a 

fim de ser realizada a intimação do devedor para dar cumprimento ao 

julgado, no prazo de 15 dias, cujo endereço consta do id. 8019404. 

Cumpra-se. Diamantino, 18 de junho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000743-05.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOACY GOMES CARDOZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHEILA GOMES DE CARVALHO OAB - MT20415/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000743-05.2017.8.11.0005. REQUERENTE: JOACY GOMES CARDOZO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para que se manifeste quanto ao 

pagamento voluntário da obrigação pela parte Requerida, no prazo de 05 

dias. Não havendo manifestação no prazo assinalado, torne conclusos 

para liberação de alvará e extinção do processo. Cumpra-se. Diamantino, 

18 de junho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010153-41.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:
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FABIO MANTOVANI DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO PARTICIPACOES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010153-41.2012.8.11.0005. EXEQUENTE: FABIO MANTOVANI DA SILVA 

EXECUTADO: VIVO PARTICIPACOES S.A. Vistos etc. Intime-se a parte 

exequente através de seu patrono para que se manifeste acerca dos 

embargos à execução opostos, no prazo legal. Cumpra-se. Diamantino, 18 

de junho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001523-42.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

L. MACEDO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 

(REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 22/08/2018 às 08hs20min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000677-88.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE BARBOZA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA OAB - MT0008464A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 22/08/2018 às 09hs30min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000681-28.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO GALVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHEILA GOMES DE CARVALHO OAB - MT20415/O (ADVOGADO)

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 22/08/2018 às 09hs45min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000645-83.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIANO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 29/08/2018 às 08hs20min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000650-08.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 29/08/2018 às 08hs40min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000024-86.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA OAB - MT0019267A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAKYS WILLIANS DE OLIVEIRA ZANATTA (EXECUTADO)

 

INTIMAR o procurado promovente para manifestar quanto Carta Precatoria 

devolvida, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000432-14.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BENEDITO MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000432-14.2017.8.11.0005. EXEQUENTE: ANTONIO BENEDITO MARQUES 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Defiro o pedido de id. 

13041927. Expeça-se ofício ao SCP determinando que seja realizada a 

baixa na inscrição referente ao contrato n° 013180515000162, no valor de 

R$ 149,18, vencida em 12.07.2014, credor Banco Bradesco, sendo a 

inclusão realizada no dia 25.08.2014, no prazo de 48 horas. Cumpra-se. 

Diamantino, 15 de junho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8014179-48.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA LARISSA GUERINI BETTIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FORNANCIARI WOLSKI OAB - MT0015514A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO CONTE LOFREDO TEDESCHI OAB - SP0333267A (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8014179-48.2013.8.11.0005. EXEQUENTE: ROBERTA LARISSA GUERINI 

BETTIN EXECUTADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Vistos 

etc. 1 – Defiro a pretensão executória. 2 – Intime-se o devedor, por meio 
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de seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 dias 

(art. 523 do CPC), consignando que em caso de pagamento espontâneo 

no prazo assinalado não incidirá multa de 10% conforme artigo 523, § 1º, 

do CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a escrivania a 

intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o débito no 

prazo de 15 dias, expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), incluindo o valor da 

multa, no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a 

completa garantia do crédito exequendo. 4 - Garantido o Juízo, intime-se a 

parte devedora, para no prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, oferecer 

embargos, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX, 

da Lei 9.099/95. 5 – Não havendo penhora ou não localizada a parte 

devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora para que adote as 

providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

(art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 6 – Não oferecidos os embargos, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 7 – Caso requerido, 

DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a cargo do 

interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento 

ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 dias. 8 – 

Determino a conversão da ação para cumprimento de sentença, se já não 

tiver sido convertido. 9 – Realize as retificações no processo, fazendo 

constar a fase de cumprimento de julgado. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Diamantino, 18 de junho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000681-28.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO GALVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHEILA GOMES DE CARVALHO OAB - MT20415/O (ADVOGADO)

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000681-28.2018.8.11.0005. REQUERENTE: RICARDO GALVAO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. O autor pretende com base no art. 300 do CPC a suspensão da 

exigibilidade da fatura referente ao mês 05/2018, uma vez que se trata de 

valor exorbitante, muito superior à média mensal que a parte autora 

consumia, bem como que a Requerida se abstenha de interromper o 

fornecimento de energia em virtude do não pagamento. Compulsando os 

autos, entendo em parte presentes os requisitos que ensejam a 

concessão da tutela de urgência perquirida, quais sejam, a probabilidade 

do direito alegado bem como o risco da demora do provimento jurisdicional, 

vejamos. A probabilidade do direito se encontra demonstrado através da 

fatura de energia juntada aos autos, que corresponde a cobrança de 

valores antigos, não ensejando, assim, a suspensão do fornecimento de 

energia elétrica na unidade consumidora da parte reclamante. Isto porque 

é vedada a suspensão de energia elétrica em virtude de débitos antigos, 

devendo, nesses casos, a concessionária propor ação ordinária de 

cobrança, eis que a suspensão de energia elétrica somente é permitida 

quando se refere a débitos atuais inadimplidos, o que não é o caso dos 

autos, pois conforme se infere as faturas atuais referentes à unidade 

consumidora da parte reclamante estão com o pagamento em dia, com 

exceção da fatura correspondente ao mês 05/2018 que se refere ao 

consumo do mês de abril a maio e sua exigibilidade está sendo discutida 

na presente demanda. Por outro lado, o perigo da demora é evidente, pois 

a parte reclamante corre o risco de ficar sem energia elétrica em sua 

residência, prejudicando sua atividade e forma de vida, por ato imputável à 

requerida. Sendo assim, presentes os requisitos para a concessão da 

tutela de urgência, não resta alternativa senão proibir a suspensão de 

energia elétrica na unidade consumidora informada nos autos pelo débito 

retroativo. Quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade da fatura, este 

também se mostra perfeitamente cabível uma vez que o débito está sendo 

discutido em Juízo. No entanto, consigno que as faturas mensais 

referentes ao efetivo consumo de energia na unidade deverão ser pagas 

pelo consumidor, sob pena de suspensão do fornecimento em sua 

unidade consumidora. Diante do exposto, CONCEDO a tutela de urgência à 

reclamante, o que faço com espeque no artigo 300 do CPC, 

DETERMINANDO que a parte reclamada ABSTENHA-SE de efetuar o corte, 

ou, se já o realizou, RESTABELEÇA o fornecimento de energia na unidade 

consumidora em relação ao débito pretérito, no prazo máximo de 48 horas, 

sob pena de multa diária no importe de R$ 100,00, limitados a 30 dias, bem 

como suspenda a cobrança da fatura referente ao mês 05/2018 até a 

sentença de mérito. Para tanto, INTIME-SE a parte reclamada. 

Considerando a verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e 

sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus da prova 

neste feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do CDC. 

Sem prejuízo das providências supra, cite-se a requerida para os atos 

desta ação e, intime-a da presente decisão, a fim de que compareça à 

audiência de conciliação em data a ser designada pelo cartório, 

consignando que deverá ser assistida por advogado e oferecer defesa 

escrita ou oral até cinco dias após a audiência de conciliação, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Intime-se a parte requerente da presente decisão e para a audiência de 

conciliação a ser designada, consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Diamantino, 13 de junho de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000683-95.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA PIRES DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA OAB - MT0009029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000683-95.2018.8.11.0005. REQUERENTE: MARIA DE FATIMA PIRES DA 

SILVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. I. Dispõe o artigo 

300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 

2º), bem como não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero 

asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto é, de 

uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das 

alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). Esses 

autores também afirmam que “a probabilidade do direito que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). No caso dos autos 

e após análise dos documentos anexados com a inicial observo que 

inexistem elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do 

direito. É que em análise aos autos, verifica-se que o extrato de consulta 

nos órgãos de proteção ao crédito juntado pela autora foi emitido no dia 27 

de abril de 2018. Contudo, em consulta realizada nesta data, constata-se a 

inexistência de inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao 

crédito, conforme extrato que junto aos autos, razão pela qual INDEFIRO o 

pedido de tutela provisória de urgência, sem prejuízo de nova decisão em 

caso de nova comprovação. II. DESIGNE-SE audiência de conciliação, 

devendo ser citada e intimada a reclamada para que compareça a 

audiência designada, sob pena de serem aplicados os efeitos da revelia e 

confissão. Na hipótese de não haver acordo, apresentar contestação, no 

prazo de no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação. III. Intime–se a parte reclamante para que compareça na 

audiência, sua ausência implicará na extinção do processo sem resolução 

de mérito. IV. Considerando a verossimilhança da alegação feita pela 
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requerente e sua hipossuficiência, DECLARO em seu favor invertido o 

ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII da Lei Consumerista. Cumpra-se. Diamantino, 18 de junho de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000679-58.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO GREGORIO DA SILVA (REQUERENTE)

GONCALO ORIWALDO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROGER DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000679-58.2018.8.11.0005. REQUERENTE: MARIO GREGORIO DA SILVA, 

GONCALO ORIWALDO DO NASCIMENTO REQUERIDO: ANTONIO ROGER 

DE OLIVEIRA Vistos. I. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada 

com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência 

proposta por Mario Gregório da Silva e Gonçalo Oriwaldo do Nascimento 

em face de Antônio Roger de Oliveira, todos qualificados nos autos. 

Consta na inicial que os Requerente são vizinhos do Requerido, sendo que 

este último construiu uma fossa em seu imóvel, sem, contudo, se atentar 

para a capacidade de escoamento, o que tem gerado constantes 

vazamentos nos imóveis dos Requerentes. A inicial foi instruída com 

documentos, inclusive, fotografias que demonstram o escoamento de 

esgoto nos imóveis dos Requerentes, id. 13633235 - p. 7. Decido. Dispõe 

o artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia 

(§ 2º), bem como não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero 

asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto é, de 

uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das 

alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). Esses 

autores também afirmam que “a probabilidade do direito que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). Em análise dos 

autos, verifica-se que estão presentes os requisitos necessários para a 

concessão da medida, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de 

dano. A probabilidade do direito encontra-se consubstanciada nos 

documentos que instruem aos autos, que demonstram que de fato há 

vazamento na fossa do Requerido e que o esgoto proveniente do 

vazamento tem escoado pelos imóveis dos Requerentes. O perigo de 

dano, por outro lado, é evidente, haja vista que se trata de esgoto a céu 

aberto, não caracterizando risco somente para a saúde dos Requerentes 

e sim à saúde pública de modo geral. Assim, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil e 

DETERMINO que o Requerido tome as medidas necessárias para sanar o 

problema de vazamento da fossa, no prazo de 05 dias, sob pena de multa 

diária na monta de R$ 100,00 (cem reais), limitado ao prazo de 30 (trinta) 

dias. II. DESIGNE-SE audiência de conciliação, devendo ser citada e 

intimada a reclamada para que compareça a audiência designada, sob 

pena de serem aplicados os efeitos da revelia e confissão. Na hipótese de 

não haver acordo, apresentar contestação, no prazo de no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência de conciliação. III. Intime–se a parte 

reclamante para que compareça na audiência, sua ausência implicará na 

extinção do processo sem resolução de mérito. IV. Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Cumpra-se. Diamantino, 19 de junho de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito
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JURUENA-AJES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000677-88.2018.8.11.0005. REQUERENTE: RUTE BARBOZA TEIXEIRA 

REQUERIDO: ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES Vistos. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil 

que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como não será 

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a 

probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir 

de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203). A probabilidade do direito alegado está no fato de que no 

contrato de confissão de dívida não consta os valores e encargos 

cobrados a título de mora, nem se houve pagamento de alguma parcela, 

sendo pouco crível que a instituição de ensino permita que aluno frequente 

por dois anos curso sem que tenha pago nenhuma mensalidade. Assim, 

há sérias dúvidas no documento assinado, devendo a questão ser dirimida 

durante a instrução processual. O perigo da demora é evidente, pois, no 

caso, a parte requerente encontra restrições em seu crédito, o que lhe 

trará diversos prejuízos, dentre eles os funestos efeitos da inclusão do 

nome no SERASA e SPC-Serviço de Proteção ao Crédito e/ou outras 

empresas de cobrança. Posto isso, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada 

pela parte requerente com fundamento no artigo 300 do CPC e, em 

consequência, determino: 1- Seja notificada a parte requerida a não incluir 

o nome da parte autora junto às empresas de cobranças, Serasa, 

SPC-Serviço de Proteção ao Crédito e/ou qualquer órgão restritivo de 

crédito e/ou, caso a inscrição já tenha sido efetuada, seja dado baixa 

imediata na restrição, desde que tenha sido ocasionada em razão deste 

débito, até determinação judicial em contrário, sob pena de multa diária 

pelo não cumprimento no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitados a 30 

dias, o que faço com fundamento no art. 83, § 4º, do Código de Defesa do 

Consumidor. Considerando a verossimilhança da alegação feita pela parte 

requerente e sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus 

da prova neste feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII 

do CDC. 2 - Sem prejuízo das providências supra, CITE-SE a parte 

requerida para os atos desta ação e, INTIME-A da presente decisão, a fim 

de que compareça à audiência de conciliação a ser designada pela 

Secretaria, consignando que poderá ser assistida por advogado e deverá 

oferecer defesa escrita até 05 (cinco) dias após a data da audiência de 

conciliação, sob pena de presumir-se verdadeiros os fatos articulados na 

petição inicial. 3 - INTIME-SE a parte reclamante da presente decisão e 

para a audiência de conciliação a ser designada, consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. 4 - Intime-se a parte requerida para 

que junte aos autos todo o histórico de pagamento da parte autora, bem 

como os cálculos que embasaram o contrato de confissão de dívida. 

Cumpra-se. Diamantino, 12 de junho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito

Sentença
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000811-52.2017.8.11.0005. REQUERENTE: JAQUELINE ALMEIDA MACIEL 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95. 

Decido. O artigo 1.023 do CPC dispõe que “os embargos serão opostos, 

no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do 

erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo”. 

No caso em apreço, verifica-se que a intimação quanto a r. sentença foi 

disponibilizada no DJE em 19.12.2017 e publicada no dia 22.01.2018, 

portanto, o prazo para oposição de embargos de declaração seria até o 

dia 27.01.2018. Quanto a contagem de prazos, é de bom alvitre 

argumentar que em que pese o Código de Processo Civil seja utilizado 

para suprimir algumas lacunas da Lei 9.099/95, a contagem de prazo no 

Juizado Especial Civil ocorre de forma contínua, conforme orientação no 

ENUNCIADO nº. 165 do Fonaje. Assim, considerando que os embargos 

foram opostos somente em 30.01.2018, ou seja, fora do prazo previsto, 

NÃO CONHEÇO dos presentes embargos. Por consequência, mantenho a 

sentença na íntegra. Intimem-se as partes da presente decisão. 

Cumpra-se. Diamantino, 18 de junho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001400-44.2017.8.11.0005. REQUERENTE: JOSE RODRIGUES DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor mediante alvará 

de levantamento em favor da parte exequente. 2 – Por consequência, 

considerando a liberação dos valores, nos termos do artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. 3 - 

Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 4 – P.I.C. 

Diamantino, 18 de junho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-41.2018.8.11.0005
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)
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SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

não havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se 

trata de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da 

lide no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A parte requerente 

ingressou com a presente ação reclamatória argumentando que teve seu 

nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida em 21.03.2016 por 

dívida inexistente, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do 

débito e danos morais. A princípio, analiso o mérito apenas em relação à 

reclamada SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal 

Ltda, considerando a inércia da autora em informar novo endereço da ré 

Fundo de Investimos em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL I, 

mesmo regularmente intimada em audiência de conciliação, de forma que 

julgo extinto o processo em relação ao Fundo de Investimos em Direitos 

Creditórios Não Padronizados, nos termos do artigo 485, III, do CPC. Diante 

da inexistência de preliminares, passo a julgar o mérito. O caso é de 

inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte 

requerente, bem como a clara possibilidade de a parte reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. Assim, 

por certo que caberia à requerida apresentar fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito da autora (Art. 373, II, CPC), trazendo 

aos autos a comprovação da existência da dívida inscrita no 

SPC/SERASA, o que não foi feito. Isto porque, em que pese às alegações 

da reclamada esta não apresentou nenhuma justificativa para retirar a 

validade das alegações da reclamante, sendo que colacionou aos autos 

comprovante de entrega de mercadorias (id. 13220932, p.2) que não se 

refere à pendência financeira discutida, restando divergente o valor e a 

data do débito, não sendo possível afirmar desse modo se, de fato, a 

parte autora contratou os serviços da ré. Logo, não tendo a requerida 

comprovado a validade da cobrança, evidencia-se nos autos que a 

negativação do nome da parte requerente foi indevida, fazendo jus, 

portanto, a declaração de inexistência da dívida objeto da ação. Além 

disso, no que tange ao dano moral, este é improcedente. Isto porque, 

conforme consulta deste juízo o autor possui diversa negativação 

preexistente no SPC, conforme segue: C O N S U L T A D E B A L C A O 

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO Consulta efetuada na: CDL 

CUIABA/MT ------------------------------------------- NOME: BRUNELLY 

SANTOS SILVA DATA NASCIMENTO: 11/05/1995 CPF: 060.728.981-30 ----

--------------------------------------- NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT* 

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade consultante. ---------------

---------------------------- CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS -----

-------------------------------------- REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES 

------------------------------------------- * CREDOR: DU CÉU MODA INTIMA 

ENT.ORIGEM: CDL - SINOP / MT DATA VENCIMENTO: 03/06/2015 TIPO: 

COMPRADOR CONTRATO: DARCI VALOR: 180,00 DATA INCLUSAO: 

15/12/2015 ------------------------------------------- REGISTRO(S) DE SERASA 

------------------------------------------- * CREDOR: FIDC NPL I TELEFONE: 

0800 772 0299 ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 

16/01/2016 TIPO: COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 16173457051 

VALOR: 395,46 DATA INCLUSAO: 14/01/2017 ---------------------------------

---------- ENDEREÇO SERASA ------------------------------------------- 

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187 

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA E, assim sendo, não havendo notícia de 

discussão judicial deste débito pretérito e que o débito debatido nos autos 

tem como data de inclusão 21.03.2016 nos órgãos protetivos, não se 

mostra cabível a indenização por danos morais no caso, conforme 

entendimento da Súmula 385 do STJ. Neste sentido, a jurisprudência: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

PROTESTO INDEVIDO. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. SÚMULA 385 DO STJ. 1. Constatada a preexistência de 

legítima inscrição, impõe-se reconhecer que, não obstante o ato ilícito 

praticado pela apelante, tal ato não poderia atingir a dignidade da apelada 

para fins indenizatórios. 2. Dano moral não caracterizado. 3. Recurso 

conhecido e parcialmente provido.(TJ-RR - AC: 0010109009018, Relator: 

Des. ALMIRO PADILHA, Data de Publicação: DJe 30/08/2014). APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTRIÇÃO INDEVIDA NO 

SERASA. PRÉ-EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO NÃO PROVIDO. A Súmula n. 385 do STJ dispõe que em 

havendo prévios registros desabonadores de crédito no nome do 

consumidor, e não demonstrando este que tais anotações são indevidas, 

descabe indenização por dano moral em decorrência de novo registro, 
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ainda que também indevido, porquanto a única providência possível é o 

cancelamento deste. (TJ-MS - APL: 08020540720118120002 MS 

0802054-07.2011.8.12.0002, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data 

de Julgamento: 16/02/2016, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

22/02/2016). Ademais, insta consignar que a ausência de notificação 

prévia da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito não configura dano 

moral quando preexistente restrição válida. Neste sentido, a 

jurisprudência: “RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CONTRATO 

APRESENTADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO CONFIGURA 

DANO MORAL QUANDO PREEXISTENTE RESTRIÇÃO VÁLIDA. 

PRETENSÃO RECURSAL IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 111009820168110004/2017, 

Turma Recursal Única, julgado em 21.02.2017, publicado no DJE em 

21.02.2017) Logo, aplicando-se o julgado supracitado, o pedido de 

reparação por danos morais é improcedente. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de danos morais e JULGO PROCEDENTE a 

pretensão inicial para declarar inexistente o débito objeto da pretensão 

inicial, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC. Por fim, julgo 

extinto o processo em relação ao Fundo de Investimos em Direitos 

Creditórios Não Padronizados, nos termos do artigo 485, III, do CPC Defiro 

os benefícios da justiça gratuita. Sem custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado da sentença, arquive-se com as baixas necessárias. P. I. C. 

Diamantino/MT, 18 de junho de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara 

Juíza Leiga _______________________________ Vistos etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 18 de junho de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito
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Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

não havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se 

trata de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da 

lide no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A parte requerente 

ingressou com a presente ação reclamatória argumentando que teve seu 

nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por dívida 

inexistente, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do débito e 

danos morais. De início, rejeito a preliminar de indevida concessão de 

gratuidade da justiça, primeiro porque basta a declaração de 

hipossuficiência para a concessão, devendo a reclamada afastar a 

presunção da referida declaração de forma a demonstrar que a parte 

goza da possibilidade de arcar com as custas judiciárias, o que não foi 

feito, e segundo porque nesta fase sequer há condenação em custas, 

taxas e honorários advocatícios, conforme comando do art. 54, da Lei 

9.099/95. Ainda, rejeito a preliminar de ausência de comprovante de 

documento essencial para a propositura da ação, eis que além de o autor 

ter juntado comprovante de residência, consta no Sistema do 

SPC/SERASA que este realmente reside no município de Alto Paraguai/MT. 

Analisadas as questões preliminares, julgo o mérito. O caso é de inversão 

do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, 

bem como a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem 

do débito em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra 

ordinária de distribuição do ônus probatório. Pois bem. A solução do litígio 

não demanda muito esforço, vez que a regra do Código de Processo Civil 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Em 

que pese as alegações da parte autora, infere-se das telas do sistema 

interno apresentadas pela parte reclamada que a mesma possuía o 

contrato de telefonia inscrito no SPC/SERASA, tendo usufruído dos 

serviços de telefonia no período da fatura inscrita nos órgãos de proteção 

ao crédito, sendo que as faturas emitidas eram enviadas na mesma 

Cidade que reside o autor. Além disso, verifica-se que as faturas dos 

meses 04/2014 e 05/2014 inscritas nos órgãos de proteção ao crédito 

foram localizadas pela requerida sem a respectiva baixa em razão de 

inadimplência, assim, vislumbra-se que os serviços foram suspensos pela 

parte reclamada em virtude do inadimplemento da parte autora, e assim, 

consequentemente, foi a parte promovente inscrita nos órgãos de 

proteção ao crédito. Registre-se que o autor, durante a vigência do 

contrato realizou diversos pagamentos mensais à ré, bem assim fez 

solicitações de renegociação, afastando a hipótese de fraude na 

contratação. Portanto, a parte reclamada agiu em exercício regular de 

direito, vez que prestou o serviço e não teve a contraprestação da parte 

reclamante, não havendo, assim, o que se falar em inexistência do débito 

e indenização por dano moral. Por fim, não vislumbro qualquer 

verossimilhança na alegação da parte autora, de forma que improcede o 

pedido inicial e, por outro lado, de rigor a procedência do pedido 

contraposto quanto à fatura devida e não quitada no valor de R$ 481,20 

(quatrocentos e oitenta e um reais e vinte centavos). Diante de todo o 

exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por outro lado, julgo 

PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar a parte autora ao 

pagamento da obrigação no valor de R$ 481,20 (quatrocentos e oitenta e 

um reais e vinte centavos), quantia que deverá ser corrigida pelo INPC a 

partir do vencimento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir 

desta decisão. Por fim, julgo extinto o processo com resolução do mérito, o 

que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem custas e honorários 

advocatícios (art. 54 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. P. R. I. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 18 de junho de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara 

Juíza Leiga ____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 18 de junho de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011020-05.2010.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ARI GALESKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Kilza Giusti Galeski OAB - MT0008660A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDER PUPULIN (EXECUTADO)

ELZA SALETE GUYSS PUPULIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA COCCO BUSANELLO OAB - MT0009770A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8011020-05.2010.8.11.0005. EXEQUENTE: ARI GALESKI EXECUTADO: 

ELZA SALETE GUYSS PUPULIN, WANDER PUPULIN Vistos, etc. Trata-se 

de execução de título extrajudicial que tramita desde 2010. Foram 

realizadas diversas tentativas de buscas pelos sistemas Bacenjud, 

Renajud e Infonjud por bens passíveis de penhora em nome dos 

executados, contudo, todas sem êxito. Assim, é de se anotar que o feito 

tramita desde 2010 sem que o credor tenha localizado bens penhoráveis, 

o que demonstra que os executados não possuem bens para quitar o 

débito. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, com fundamento 

no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95 em razão da inexistência de bens 

penhoráveis. Sem custas, nem honorários advocatícios por serem 

incabíveis na sentença de primeiro grau (Lei 9.099/95, art. 55, primeira 

parte). DEFIRO, desde já, caso requerido, o pleito de PROTESTO do 

pronunciamento judicial, a cargo do interessado, na forma do artigo 517 do 

CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, e ainda, para fins de 

inscrição no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC e SERASA, a teor do 
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disposto no Enunciado nº 76 do FONAJE de 2009). Após o trânsito em 

julgado, ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias. P. I. C. 

Diamantino, 18 de junho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001494-89.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos, etc. Dispensada a apresentação de relatório, na forma do artigo 38 

da Lei n. 9.099/95. O caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de outras provas em audiência. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

A parte requerente ingressou com a presente ação reclamatória 

argumentando que teve seu nome inscrito no rol de maus pagadores pela 

requerida por dívida inexistente, pugnando, assim, pela declaração de 

inexistência do débito e danos morais. De início, rejeito a aplicação da 

súmula 385 do STJ, considerando que a negativação ora discutida é 

preexistente em relação à todas as demais e, assim sendo, o caso 

concreto não se amolda ao entendimento da súmula em comento. Julgo o 

mérito. O caso é de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, bem como a clara possibilidade de a parte 

reclamada comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que 

lhe seria atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus 

probatório. Diante desse cenário, incumbia à parte requerida demonstrar a 

origem do débito discutido, até porque negativou o nome da parte autora 

em razão da suposta dívida, conforme extrato do anexado aos autos. Dos 

autos, verifico que a parte reclamada comprovou a contratação do serviço 

fato gerador da dívida através da demonstração de que o autor é 

correntista do banco requerido em Diamantino/MT, conforme proposta de 

abertura de conta corrente, e que vem realizando diversos empréstimos 

pessoais para pagamento de forma parcelada, conforme se vislumbra dos 

relatórios bancários anexados no id. 12954456. Logo, considerando a 

existência de conta corrente e pendências financeiras em nome do autor 

em relação ao banco reclamado que coincidem com os dados negativos 

cadastrados no SPC/Serasa, bem assim que em impugnação o 

promovente não apresentou qualquer prova do adimplemento do débito 

inscrito nos órgãos de proteção ao credito, de se reconhecer a legalidade 

da anotação de crédito. Assim, a requerida trouxe elementos que 

caracterizam a existência e licitude da dívida inscrita no SPC/SERASA, 

tornando legítima a negativação em questão nos órgãos de proteção ao 

crédito. Portanto, não vislumbro verossimilhança na alegação da parte 

autora, de forma que improcede o pedido inicial. Posto isso, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do 

mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem custas e 

honorários advocatícios (art. 54 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. P. R. I. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 18 de junho de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara 

Juíza Leiga ____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 18 de junho de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001488-82.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUILSON DO ESPIRITO SANTO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

não havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se 

trata de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da 

lide no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A parte requerente 

ingressou com a presente ação reclamatória argumentando que teve seu 

nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por dívida 

inexistente, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do débito e 

danos morais. De início, rejeito a preliminar de indevida concessão de 

gratuidade da justiça, primeiro porque basta a declaração de 

hipossuficiência para a concessão, devendo a reclamada afastar a 

presunção da referida declaração de forma a demonstrar que a parte 

goza da possibilidade de arcar com as custas judiciárias, o que não foi 

feito, e segundo porque nesta fase sequer há condenação em custas, 

taxas e honorários advocatícios, conforme comando do art. 54, da Lei 

9.099/95. De início, rejeito a preliminar de necessidade de perícia, 

considerando que os elementos probatórios juntados aos autos são 

suficientes para decidir o feito. Analisadas as questões preliminares, julgo 

o mérito. O caso é de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, bem como a clara possibilidade de a parte 

reclamada comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que 

lhe seria atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus 

probatório. A solução do litígio não demanda muito esforço, vez que a 

regra do Código de Processo Civil estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Em que pese as alegações da 

parte autora, infere-se dos autos que os serviços da ré foram aderidos 

por contrato devidamente assinado pelo autor no ano de 2011 sendo que, 

no mesmo ato, a ré foi diligente ao conferir os documentos pessoais do 

contratante, tendo este usufruído dos serviços de telefonia no período da 

fatura inscrita nos órgãos de proteção ao crédito, conforme se verifica 

das faturas anexadas e prints do sistema interno da requerida. Além 

disso, verifica-se que as faturas inscritas nos órgãos de proteção ao 

crédito foram localizadas pela requerida sem a respectiva baixa em razão 

de inadimplência, assim, vislumbra-se que os serviços foram suspensos 

pela parte reclamada em virtude do inadimplemento da parte autora, e 

assim, consequentemente, foi a parte promovente inscrita nos órgãos de 

proteção ao crédito. Registre-se que o autor, durante a vigência do 

contrato realizou diversos pagamentos mensais à ré, afastando a hipótese 

de fraude na contratação. Portanto, a parte reclamada agiu em exercício 

regular de direito, vez que prestou o serviço e não teve a contraprestação 

da parte reclamante, não havendo, assim, o que se falar em inexistência 

do débito e indenização por dano moral. Assim, não há se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte Reclamada. Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma 

irregularidade que deve ser analisada, ela encontra-se no agir da parte 

Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou 

induzir em erro este Juízo alterando a verdade dos fatos, ficando 

caracterizada a litigância de má-fé. Nesse sentido, o julgado: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃODECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. 

LIDE TEMERÁRIA. MULTA PORLITIGÂNCIADE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS 

PREJUÍZOS, PREVISTAS NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. 

MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor 

ao pagamento de multa por litigância de má-fé e de indenização, nos 

termos do artigo 17 e 18, §2º do Código de Processo Civil, ante a 

proposição de lide infundada e temerária. APELO DESPROVIDO, POR 

MAIORIA. (Apelação Cível Nº 70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 

13/11/2013). Assim, verifica-se que a conduta da parte reclamante se 

encontra eivada de má-fé. Isto porque, a reclamante procurou o Poder 

Judiciário e apresentou versão absolutamente inverídica, eis que na inicial 

o reclamante alega que não possui nenhuma relação jurídica com a 

reclamada, promovendo de maneira desleal e maliciosa com objetivo de 
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enganar o julgador. De efeito, a apresentação de versão falsa em juízo é 

fato extremamente grave, uma vez que “os consumidores do instrumento 

estatal de solução de controvérsias devem conscientizar-se de que 

mesmo a guerra é pautada de limites. O processo é palco para a defesa 

de interesses, não para a obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. 

Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do contraditório e da 

ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos 

Marcato, p. 84/85). Por fim, não vislumbro qualquer verossimilhança na 

alegação da parte autora, de forma que improcede o pedido inicial e, por 

outro lado, de rigor a procedência do pedido contraposto quanto à fatura 

devida e não quitada no valor de R$ 74,42. Diante de todo o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por outro lado, julgo PROCEDENTE o 

pedido contraposto para condenar a parte autora ao pagamento da 

obrigação no valor de R$ 74,42 (setenta e quatro reais e quarenta e dois 

centavos), quantia que deverá ser corrigida pelo INPC a partir do 

vencimento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir desta 

decisão. Ainda, condeno a reclamante ao pagamento de multa por 

litigância de má fé no equivalente a 5% do valor da causa a ser revertido 

em favor da reclamada, conforme prevê o artigo 81 do Código de 

Processo Civil, bem como condeno ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios aos quais arbitro em 10% sobre o valor da 

causa nos termos do art. 85, §2°, CPC. Por fim, extingo o processo com 

resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem 

custas e honorários advocatícios (art. 54 da Lei 9.099/95). Transitada em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. P. R. I. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 18 de junho de 2018. Jéssica Flávia São Pedro 

de Lara Juíza Leiga ____________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 18 de junho de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1003899-02.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

V. A. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL DREYER OAB - MT0008413A (ADVOGADO)

MARINALVA CONCEICAO DOS SANTOS OAB - 966.957.301-72 

(REPRESENTANTE)

CRISTINA DREYER OAB - MT0009520A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. R. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003899-02.2017.8.11.0037. Vistos etc. Ante a informação acerca do 

adimplemento do débito executado, acostado no id nº 11429834, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Isento de custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, face à gratuidade da Justiça. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 15/06/2018. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

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

Processo Número: 1003957-05.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

V. A. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA CONCEICAO DOS SANTOS OAB - 966.957.301-72 

(REPRESENTANTE)

RAQUEL DREYER OAB - MT0008413A (ADVOGADO)

CRISTINA DREYER OAB - MT0009520A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. R. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003957-05.2017.8.11.0037. Vistos etc. Ante a informação acerca do 

adimplemento do débito executado, acostado no id nº 11429783, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Isento de custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, face à gratuidade da Justiça. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 15/06/2018. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

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

Processo Número: 1003806-39.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

V. C. D. S. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

V. F. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS RENATO HERINGER OAB - RS40044 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003806-39.2017.8.11.0037. Vistos, etc. HOMOLOGO para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos a transação celebrada entre as partes. 

Assim, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento 

no artigo 487, III, “B”, do Código de Processo Civil. Publicada e registrada 

no sistema. Transitada em julgado, expeçam-se os documentos 

necessários. Após, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. 

Intime-se. Serve a presente como Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for 

o caso. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 15/06/2018. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 130938 Nr: 3520-83.2014.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELF, DMDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 3520-83.2014.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA/CREDORA: EMANUEL LIMA FERNANDES

DALVA MARIA DE LIMA

PARTE RÉ/DEVEDORA: SILVIO FERNANDES MARQUES

CITANDO(A, S): Requerido(a): Silvio Fernandes Marques, Cpf: 

35122536600, Rg: 1811524 SSP MG Filiação: Edsonina Marques Silva, 

brasileiro(a), , mecânico, Endereço: Rua Paulo Barem Qd 22,, Lote 23, 

Bairro: Vila Mineira, Cidade: Rondonópolis-MT

VALOR DA CAUSA: R$ 982,92

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte devedora acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03(três) dias, contados 

da data da expiração do prazo deste edital, efetuar o pagamento das 

prestações alimentícias em atraso, no valor de R$ R$ 982,92, provar que o 

fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão por até 

três meses. Ultrapassado o prazo para o pagamento do débito, inicia-se o 

prazo de quinze dias para o executado apresentar embargos à execução, 

nos termos do artigo 915 do CPC.

Primavera do Leste - MT, 18 de junho de 2018.

Lindinalva Lopes da Silva Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ
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 Edital de Citação

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 122687 Nr: 5229-90.2013.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDSRF, SMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 5229-90.2013.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA/CREDORA: LETÍCIA DOS SANTOS RODRIGUES FERREIRA

SILVIA MENDES DOS SANTOS

PARTE RÉ/DEVEDORA: ADELSON RODRIGUES FERREIRA

CITANDO(A, S): Requerido(a): Adelson Rodrigues Ferreira Filiação: Anael 

Vicente Ferreira e Tereza Rodrigues de Carvalho, brasileiro(a), , 

Endereço: Rua São Pedro, Nº Ponto de Moto Taxi Domineiro, Cidade: 

Cáceres-MT

VALOR DA CAUSA: R$ 490,74

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte devedora acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 15 dias, contados da 

data da expiração do prazo deste edital, efetuar o pagamento das 

prestações alimentícias em atraso, no valor de R$ 490,74, provar que o 

fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para o pagamento do débito. 

Ultrapassado o prazo para o pagamento do débito, inicia-se o prazo de 15 

dias para o executado apresentar impugnação, nos termos do artigo 525 

do CPC.

Primavera do Leste - MT, 18 de junho de 2018.

Lindinalva Lopes da Silva Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 149331 Nr: 4032-32.2015.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HGPC, HNPC, SPDGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 4032-32.2015.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA/CREDORA: HERIK GUSTAVO PIRES CORREIA, HELLEN 

NAYARA PIRES CORREIA, SILVANA PIRES DA GUARDA CORREIA

PARTE RÉ/DEVEDORA: LINDOMAR JACAS CORREIA

CITANDO(A, S): Requerido(a): Lindomar Jacas Correia, Cpf: 92587232104, 

Rg: 987.471-2 SSP MT Filiação: Luiz Correia da Silva e Laídes Jacas 

Correia, data de nascimento: 26/07/1979, brasileiro(a), natural de 

Rondonópolis-MT, casado(a), motorista, Endereço: Rua Pedro Blanco, 50, 

Bairro: São Cristóvão iii, Cidade: Primavera do Leste-MT

VALOR DA CAUSA: R$ 1.180,25.

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte devedora acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03(três) dias, contados 

da data da expiração do prazo deste edital, efetuar o pagamento das 

prestações alimentícias em atraso, no valor de R$ 1.180,25, sob pena de 

penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação 

integral do débito.

 Primavera do Leste - MT, 18 de junho de 2018.

Lindinalva Lopes da Silva Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000490-81.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

Considerando o teor da Portaria nº 629/2018-PRES, a qual estabeleceu o 

horário do expediente das 8h às 12h no dia 27 de junho de 2018, 

redesigna-se a audiência para o dia 08 de agosto de 2018, às 14h00min, 

na sala de conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. Os(as) 

advogados(as) ficam cientes de que DEVERÃO comunicar as partes para 

que compareçam na oralidade acima redesignada. As partes ficam 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus(uas) advogados(as) ou defensores público. Primavera do 

Leste-MT, 18 de junho de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário 

Matrícula 22311

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 39087 Nr: 1525-16.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVANI INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERACIDES ROMAGNOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:MT-9.123, DANILO AUGUSTO COBIANCHI DA COSTA - 

OAB:22363-A, IRAZON CARLOS AIRES JÚNIOR - OAB:2426, LEONARDO 

HENRIQUE VIECILI ALVES - OAB:193229/SP, LUIS FERNANDO DECANINI 

- OAB:MT 9993-B, MATHEUS VALÉRIO DE MELO DIAS - OAB:266.809, 

RAFAEL MAGALHÃES MARTINS - OAB:155.366, RENATA ANDRADE DA 

SILVA - OAB:234.898, ROGERIO BERGONSO MOREIRA DA SILVA - 

OAB:182.961/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o AUTOR será intimado para manifestar-se sobre a 

devolução da Carta Citação, com a informação "ausente"

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1003344-48.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ABRELINO TRIACCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIONE MENEZES DIAS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003344-48.2018.8.11.0037. 

AUTOR: ABRELINO TRIACCA RÉU: ALCIONE MENEZES DIAS Visto, 

Trata-se de AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE 

ALUGUEL CUMULADA COM COBRANÇA E TUTELA ANTECIPADA 

proposta por ABRELINO TRIACCA em face de ALCIONE MENEZES DIAS, 

ambos qualificados. Relata que é locador do imóvel situado na rua B, n° 

106, lote 14, no bairro Cristo Rei, desta comarca, destinado à locação 

residencial mediante contrato verbal, pelo prazo de 24 meses e o aluguel 

no importe de um salario mínimo. Informa que desde o mês de abril de 2017 
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a requerida não efetua o pagamento do aluguel e que por diversas vezes 

foi ate o imóvel e pediu para que a requerida desocupasse 

voluntariamente, mas não obteve sucesso. Aduz que esta realizando 

tratamento radioterápico em decorrência de um câncer no fígado e o valor 

do aluguel é primordial para complementar sua renda. Pleiteia a concessão 

de tutela antecipada, para determinar o despejo da requerida em face do 

inadimplemento sem a necessidade de caução, deferimento dos benefícios 

da assistência judiciaria gratuita. No mérito requer a procedência da ação, 

determinando que a requerida proceda o deposito dos valores dos 

aluguéis, taxas e demais obrigações, a condenação da requerida para 

efetuar o pagamento dos valores de tarifa de agua e luz vencidas, 

ressarcimento de eventuais danos materiais provocados no imóvel e 

declarar rescindido o contrato de locação. É o breve relato. Decide-se. O 

Código de Processo Civil, no seu artigo 300, estabelece que “a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. A probabilidade do direito alegado pelo autor consubstancia-se 

nos documentos colacionados, que confirmam que os alugueres, as 

contas de energia e de agua se encontram inadimplidos e vencidos. O 

perigo de dano reside nos prejuízos causados ao requerente, que 

conforme relatado na inicial, já se acumulam vários meses de 

inadimplemento dos alugueis, sem que a parte autora possa auferir renda, 

ou locar o imóvel para outras pessoas. Assim, o Estado-Juiz defere a 

tutela pleiteada, devendo o imóvel ser desocupado no prazo de 15 dias, 

nos termos da lei de Inquilinato n° 12.112/09. Cite-se a requerida para, no 

prazo legal, efetuar o pagamento do débito atualizado, independentemente 

de cálculo, acrescidos de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre 

o montante devido, nos termos do art. 62, II, da Lei 12.112/09. Outrossim, 

sem prejuízo ao acima exposto e de acordo com o art. 3º, §3º, do CPC, a 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, 

inclusive, no curso do processo e não somente na audiência inicial. Desta 

forma, em respeito à primazia da autocomposição, designa-se audiência 

de conciliação para o dia 05/07/2018, às 16h:30min, a ser realizada pelo 

conciliador na sala de conciliação. Intimem-se as partes, na pessoa de 

seus respectivos advogados, para comparecerem a audiência designada, 

não havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. Não havendo 

acordo, ou se qualquer parte não comparecer na sessão designada, 

independente de intimação, o réu poderá oferecer contestação, por 

petição, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art.335 do CPC. 

Defere-se os benefícios da assistência judiciaria gratuita em favor do 

autor. Ainda, nos termos da Lei 10.741/2003 e art.1.048, I, do Código de 

Processo Civil, defere-se a prioridade na tramitação deste feito, tendo em 

vista se tratar de pessoa idosa. Proceda-se com as identificações 

necessárias. Autorizam-se os benefícios do artigo 212, parágrafo 

segundo, do Código de Processo Civil, bem como, autoriza-se, desde já, o 

reforço policial e o arrombamento do local, caso haja resistência da parte 

requerida ou de terceiro ao fiel cumprimento da presente medida. Via 

digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como mandado, carta 

precatória ou ofício. A presente citação/intimação deverá ser 

acompanhada com a íntegra da petição inicial e dos documentos. 

Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais 

dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista 

no artigo 340 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 28 de 

maio de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 18684 Nr: 612-73.2002.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devanir Reiche, PEDRO REICHE NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO REZENDE 

FORTES JUNIOR - OAB:MT/14848, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI 

- OAB:MT 8239-B, Luis Carlos Conejo - OAB:MT 13056

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão de p. 163, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 110387 Nr: 730-97.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO EDSON GUILHERME ZEFERINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEDIMAR DE OLIVEIRA SILVERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:MT 6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO JOSÉ DE ALENCAR - 

OAB:14539

 Nos termos da decisão de p. 135/136, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar as partes para, no prazo comumde 05 dias, 

manifestarem sobre a proposta de honorários do perito de p. 148/150, no 

valor de R$ 31.800,00 (trinta e um mil e oitocentos reais). Havendo 

concordância, deverão as partes ratearem o pagamento dos honorários, 

conforme artigo 95 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 136765 Nr: 8113-58.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVAN MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDETE MOREIRA E SILVA, MARCELO 

VASCO DE CASTRO E SILVA, PAULO MÁRCIO CASTRO E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO GONÇALVES 

LIRA - OAB:DF/ 28.504, LAISE MELO GUIMARÃES - OAB:DF/ 34.082, 

RAUL CANAL - OAB:10308/DF, WELLINGTON LUIZPEREIRA DE SOUSA 

- OAB:DF/ 34.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 (...)Diante o exposto, rejeita-se o pedido quanto ao reconhecimento da 

incidência da prescrição quinquenal executiva referente às 03 (três) 

primeiras parcelas da dívida.Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz, 

REJEITA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE apresentada e determina o 

prosseguimento da execução.Não é cabível a condenação em honorários 

advocatícios em exceção de pré-executividade rejeitada, conforme 

precedente jurisprudencial do STJ AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 309.302 - SP (2013/0064077-2). Decorrido o prazo, intime-se 

o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 69541 Nr: 1848-79.2010.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTRA DO BRASIL LTDA, GABRIELA SCHMDT LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO LOURENCETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA SCHMIDT LIRA - 

OAB:OAB/SP 338.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 (...)Por todo o acima exposto, considerando que a ultima parcela venceria 

em 15/07/2006, o prazo encerraria em 15/07/2011, e o autor interpôs a 

ação em 15/03/2010, portanto, afasta-se a decadência.Não há outras 

preliminares a serem analisadas e não ocorre nenhuma hipótese de 

extinção do processo (CPC, art. 354) ou de julgamento antecipado da lide 

(CPC, art. 355), e em relação às demais arguições, tratam-se questões de 

mérito e serão analisados em sentença, de modo que se declara saneado 

o processo.Em relação à matéria de fato, fixa-se como pontos 

controvertidos, aqueles delineados na petição inicial e na peça de 

contestação.De acordo com o art. 3º, §3º, do CPC, a conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão 

ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no 

curso do processo e não somente na audiência inicial.Desta forma, e em 

respeito à primazia da autocomposição, designa-se audiência de 
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conciliação para o dia 30/08/2018, às 13h20min, a ser realizada pelo 

conciliador deste juízo, na sede do Fórum desta Comarca.Não havendo 

acordo e independente de nova intimação, no dia seguinte a realização da 

audiência inicia-se o prazo de 15(quinze) dias, para as partes informarem 

se possuem provas a produzir, esclarecendo a necessidade e pertinência 

da mesma.Caso não tenham provas a produzir, esclareçam se entendem 

que o processo em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento 

conforme o estado do processo (artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015). 

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente.Por fim, intimem-se as partes para, no prazo 

comum de 5 (cinco) dias, caso queiram, se manifestem, findo o prazo a 

decisão saneadora se torna estável (art.357, § 1º do Código de Processo 

Civil).Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 109771 Nr: 95-19.2012.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO DARCI FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DA ROSA GOMES - 

OAB:MT/12610, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - 

OAB:MT-13.618, VIVIANE SCALCON - OAB:13.312 OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 45564 Nr: 1056-33.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRÍCOLA WEHRMAN LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR MARTIGNAGO, VALENTIN 

MARTIGNAGO, MARLON CÉSAR SILVA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Mandú da Silva 

- OAB:2.360-MT, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES 

- OAB:10438/MT, ODAIR LUIZ DE PIERI - OAB:5054/MT, TAINARA 

RAVANELLO CARBONIERI - OAB:15651, TAINARA RAVANELLO 

CARBONIERI - OAB:OAB-MT 15.651

 Vistos,

Em relação ao pedido de p.243/244, em que pese a alegação de que são 

os executados quem fomentam a vida financeira da empresa, verifica-se 

pelo documento de p.246 que estes não fazem parte do quadro societário, 

sendo que nenhum dos sócios constantes no documento encontram-se no 

polo passivo deste feito, não tendo ainda o exequente trazido aos autos 

provas que evidenciem tal situação, razão pela qual, indefere-se por ora o 

pedido, sendo desnecessário seu desentranhamento.

Outrossim, considerando que os embargos à execução opostos pelos 

executados foram recebidos sem efeito suspensivo, defere-se o pedido 

formulado pelo exequente nos autos em apenso (p.320) e determina-se a 

penhora de 15.000 sacas de soja, que se encontram armazenadas em 

nome do executado Osmar Martignago no depósito da antiga Uniagro, 

saída para Paranatinga, MT 130, Km 05.

Nomeia-se o responsável legal da empresa como depositário fiel, 

advertindo-o acerca do encargo, sendo que o produto somente poderá 

ser comercializado mediante autorização judicial.

Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será 

imediatamente intimado o executado. A intimação da penhora será feita ao 

advogado do executado. Se não houver constituído advogado nos autos, 

o executado será intimado pessoalmente.

Autorizam-se desde já os benefícios do art. 212, do CPC, havendo 

necessidade, o reforço policial para auxiliar o cumprimento da ordem, bem 

como eventual pedido da parte de oferecimento de meios para 

cumprimento do mandado.

 Com o cumprimento da ordem ou caso seja infrutífera a penhora, intime-se 

o exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 15(quinze) 

dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 167799 Nr: 4121-21.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVICE AMAZON LTDA, CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA SOUZA E AREIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, LEANDRO PEREIRA MACHADO SILVEIRA - OAB:MT 

14.919-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

dar andamento ao feito, no prazo de 15 dias, de acordo com a decisão de 

p. 64/65.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 128410 Nr: 1326-13.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO EIITI MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ANTONIO CANESIN - 

OAB:8007/PR, DANIA MARIA RIZZO - OAB:13649/PR, EDUARDO DE 

MELLO SEVERO - OAB:PR 35.821, FELIPE RAPETTI PIRES - OAB:PR/ 

51334, FLAVIO MERENCIANO - OAB:35121/PR, JOÃO PAULO GARCIA - 

OAB:PR/ 66.039, LEONARDO MISUMO - OAB:PR 29.568, LUIZ 

GUILHERME VAZZI - OAB:PR/ 35.509, MARIA EUGENIA CANESIN - 

OAB:PR 54.266, ROBERTO DE MELLO SEVERO - OAB:PR 23.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

dara prosseguimento ao feito, no prazo de 15 dias, conforme decisão de 

p. 92.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 207027 Nr: 2716-76.2018.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALENTIN MARTIGNAGO, OSMAR MARTIGNAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRÍCOLA WERMANN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, MARIANA RAMOS DE OLIVEIRA - OAB:23.546/0, 

TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 15.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)No presente caso, verifica-se que os bens ofertados à penhora não 

alcançam o valor da dívida, razão pela qual, o Estado-Juiz recebe os 

embargos opostos pela parte executada, sem efeito suspensivo, sendo 

que para futura reanálise do efeito suspensivo, deverá o requerido 

complementar a penhora em valor suficiente à garantir o juízo.Intime-se a 

parte embargada para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, tal 

como preceitua o art. 920 do Código de Processo Civil.Após, intime-se a 

parte embargante para manifestar-se no prazo legal.Outrossim, de acordo 

com o art. 3º, §3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros métodos de 

solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelas partes e 

juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e não somente 

na audiência inicial. Desta forma, em respeito à primazia da 

autocomposição entre as partes, designa-se o dia 23/08/2018 às 

14h40min, para sessão de conciliação (art. 165, do CPC). Conste que a 

sessão será realizada por conciliador, na sede deste juízo, na “sala de 

conciliação”.Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos 

advogados, para comparecerem a audiência designada, não havendo 

advogado constituído, intime-se pessoalmente.Conste que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado.Intime-se. Cumpra-se.Expeça-se 

o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges
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 Cod. Proc.: 19626 Nr: 1633-84.2002.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICA DE SACOS MONTANHA LTDA, 

MARCOS COELHO DE ARAÚJO, SARA COELHO DA SILVA NETO, MARIA 

DO CARMO COELHO DUARTE RIBEIRO, JOSÉ DO PATROCÍNIO COELHO 

DE ARAÚJO, GERALDO COELHO DE ARAÚJO, SOSTHENES RAMOS 

CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO JACARANDÁ 

JOVÊ - OAB:4247/MT, FREDERICO EUGÊNIO FERNANDES FILHO - 

OAB:6.226-A/MT, MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB:13300/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE MARIANO - OAB:PE 

13889, LUIZ OTAVIO MONTE VIEIRA DA CUNHA - OAB:PE 559-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar o procurador 

Alessandro Jacarandá Jovê, oab 4247/MT, de 05(cinco) dias, apresentar 

dados bancários para liberação de valores, conforme determinado às fls. 

557. .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 110319 Nr: 654-73.2012.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO NILSON E CIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT 11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, proposta por Banco 

GMAC S.A em desfavor de Gilberto Nilson e CIA LTDA ME.

Homologou-se o acordo realizado pelas partes e no mesmo ato 

determinou-se a suspensão do feito até o integral cumprimento do acordo 

(fls. 137).

O exequente informou foi integralmente cumprido (fls. 138).

É o relatório. Fundamenta-se e Decide-se.

 O acordo traçado extrajudicialmente e noticiado às fls. 137, muito embora 

não juntado aos autos, encerra o mérito da ação e a mora da ré. Assim, 

não há que se falar em suspensão da marcha processual ou desistência 

da ação, com sua extinção sem resolução de mérito.

A satisfação da obrigação ou acordo que desintegre a mora e seus 

efeitos, impõe a extinção desta ação, com resolução do mérito, ressalvado 

à autora, se porventura em nova mora contratual incorrer a parte ré, o 

direito de ingressar com nova ação.

Fortes nesses fundamentos, ante o pagamento do débito, o Estado-Juiz 

julga extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 924, 

II, do CPC.

Determina-se a baixa da restrição judicial (fls. 138), a qual foi realizada 

neste ato, conforme documento anexo.

 Com o trânsito em julgado da sentença, nada mais sendo postulado, dê-se 

baixa dos autos, com as anotações de estilo e as cautelas de praxe.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 104051 Nr: 3003-83.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAVOSTIAN REUTOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:217447

 Certifico que há dois pedidos de cumprimento de sentença referente aos 

honorários de sumcumbência, sendo um no valor de R$ 4.227,20(quatro 

mil duzentos e vinte sete reais e vinte centavos ) e outro no valor de R$ 

8.676,29 (oito mil seiscentos e setenta e seis reais e vinte nove centavos), 

deste modo, intimo a parte requerida, para informar qual pedido deverá ser 

considerado, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 137219 Nr: 8462-61.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA FURLAN LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLELIA DE CASSIA SINISCALCHI 

BARBIRATO - OAB:103494, JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA 

SANTOS - OAB:273.843/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA ZANONI CONEJO - 

OAB:MT/18924, LUIS CARLOS CONEJO - OAB:13.056 MT

 Visto,

Passa-se ao saneamento do processo.

 A preliminar de ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito, uma vez 

que conforme se extrai do contrato a renuncia será válida desde que os 

riscos não sejam atribuíveis à culpa grave, dolo e má fé do transportador, 

que somente poderá ser apurado com o julgamento do mérito desta ação, 

devendo ser com ele apreciada.

Não há outras preliminares a serem analisadas e do mesmo modo, não 

ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (CPC, art. 354) ou de 

julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355), de modo que se declara 

saneado o processo.

Em relação à matéria de fato, fixa-se como pontos controvertidos, aqueles 

delineados na petição inicial e na peça de contestação.

Nomeia-se para a realização da pericia o IBEC - Instituto Brasileiro de 

Estudos Científicos, Av. Rubens de Mendonça, 1856 – Sl. 408, Bosque da 

Saúde - CEP 78050-000, Cuiabá-MT, Fone/Faz: +55 (65) 3052-7636, email: 

contato@ibecbrasil.com.br.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito; arguir o impedimento ou a 

suspeição do perito, se for o caso; indicar assistente técnico, se entender 

pertinente e apresentar quesitos.

Na sequencia, intime-se o perito nomeado para, no prazo de 05(cinco) 

dias apresentar: proposta de honorários, contatos profissionais, em 

especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações 

pessoais.

Apresentada a proposta, intime-se a parte requerida providenciar o 

pagamento dos honorários periciais.

Com o laudo, manifestem-se as partes, no prazo de 10 (dez) dias, 

devendo informar se ainda possuem interesse na produção de prova oral.

Por fim, intimem-se as partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, 

caso queiram, se manifestem, findo o prazo a decisão saneadora se torna 

estável (art.357, § 1º do Código de Processo Civil).

Após, concluso.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 39367 Nr: 1865-57.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRMINO FERNANDES SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER DONIZETE JESUS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora, para 

requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 125291 Nr: 7865-29.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027920/6/2018 Página 189 de 739



 PARTE AUTORA: KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162-MT, KEZIA GONÇALVES DA SILVA SARAGIOTTO - 

OAB:8370/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, ELISABETE FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:MT 13905-B, ZELIA MARTINI NOGUEIRA - OAB:MT 7675

 (...)Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz, REJEITA A EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE apresentada e determina o prosseguimento da 

execução.Não é cabível a condenação em honorários advocatícios em 

exceção de pré-executividade rejeitada, conforme precedente 

jurisprudencial do STJ AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

309.302 - SP (2013/0064077-2). Defere-se o pedido de emenda a inicial de 

p.25/26 e determina-se a retificação do polo ativo, devendo constar Agro 

Amazônia Produtos Agropecuários Ltda, bem como deverá ser retificada a 

averbação premonitória registrada a margem da matricula n°6.275 

(p.64/69).Em relação ao pedido de antecipação de tutela, ante a rejeição 

da exceção de pré-executividade, este perdeu o objeto.Assim, intime-se o 

exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 40666 Nr: 3130-94.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO RAUL GNIGLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:MT/17.058, EDERSON SANTOS NEVES, - OAB:18174, 

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:11436, LEONARDO COSTA 

NICOLINO - OAB:MT 12900

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO LEONARDO COSTA NICOLINO, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 179314 Nr: 10268-63.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICO STEFANI PIOVESAN PEREIRA ZENI, 

Stéfani Paula Vimercati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321/PR, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:PR 31149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO BUENO DA SILVA - 

OAB:MT/18226/0

 Visto,

Cumpra-se na íntegra a decisão às fls. 35.

 Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 186839 Nr: 2397-45.2017.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICO STEFANI PIOVESAN PEREIRA ZENI, STEFANI 

PAULA VIMERCATI ZENI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO BUENO DA SILVA - 

OAB:MT/18226/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321/PR, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:PR 31149

 Visto,

De acordo com o art. 3º, §3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados 

pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e 

não somente na audiência inicial.

Desta forma, em respeito à primazia da autocomposição, designa-se 

audiência de conciliação para o dia 23 de agosto de 2018, às 14h20min, a 

ser realizada por conciliador, na sede deste juízo, na “sala de conciliação”.

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a sessão designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 2888 Nr: 1367-05.1999.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSE GARCIA - 

OAB:134719/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7900/MT

 Visto,

Trata-se de ação de execução por titulo extrajudicial proposta por 

Companhia Brasileira de Alumínio contra Antenor Santos Alves Júnior, 

ambos qualificados.

As partes entabularam acordo para a quitação da dívida, sendo este 

homologado à p. 274, suspendendo-se o processo até 30/04/2018.

Decorrido o prazo, a parte exequente manifestou requerendo a extinção 

do processo pelo integral cumprimento do acordo.

Decide-se.

Fortes nesses fundamentos, com o recebimento do débito, o Estado-Juiz 

julga extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do CPC.

Honorários conforme convencionado entre as partes.

Por fim, como as partes renunciam ao prazo recursal (p. 273-v), 

HOMOLOGO-O, e, com isso, certifique-se nos autos, a Senhora Gestora 

Judiciária do trânsito em julgado, dando-se as devidas comunicações, 

anotações e baixas necessárias, arquive-se o presente feito.

 Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 157397 Nr: 7836-08.2015.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVA E VERDERIO DA SILVA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DALLACORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA VERDÉRIO DA SILVA 

- OAB:MT 20.762, JOÃO PEDRO DE ARRUDA SOARES - 

OAB:MT/20602/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAÍNA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:MT 9373, LUCIANA SOUTO ONÓRIO LAZZARI - 

OAB:MT 9.381

 Visto,

Trata-se de ação monitória proposta por Silva e Verdério da Silva LTDA 

contra Eduardo Dallacorte, ambos qualificados.

As partes entabularam acordo para a quitação da dívida, sendo este 

homologado à p. 46, suspendendo-se o processo até 01/04/2018.

Decorrido o prazo, à p. 47 a parte exequente manifestou requerendo a 

extinção do processo pelo integral cumprimento do acordo.

Decide-se.

Fortes nesses fundamentos, com o recebimento do débito, o Estado-Juiz 

julga extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do CPC.

Custas e taxas judiciárias pagas (p. 17/20).

Honorários conforme convencionado entre as partes.

Por fim, como as partes renunciam ao prazo recursal (p. 43), 

HOMOLOGO-O, e, com isso, certifique-se nos autos, a Senhora Gestora 
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Judiciária do trânsito em julgado, dando-se as devidas comunicações, 

anotações e baixas necessárias, arquive-se o presente feito.

 Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 128464 Nr: 1374-69.2014.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURAMIR DE SOUZA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA MARTINS RIBAS, ORCIOLE ALVES 

BARBOSA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AVELINE GAIL CALIXTO - 

OAB:13476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Trata-se de Embargo de terceiro proposto por Lauramir de Souza Barbosa 

contra Luciana Martins Ribas e Orciole Alves Barbosa Júnior, ambos já 

qualificados.

Os embargos foram recebidos e determinada à citação da parte 

embargada (p.26).

Impugnação aos embargos às p. 31/35.

Manifestação pela embargante às p. 38/43 impugnando a contestação 

apresentada pela embargada.

 Petição pela embargada às p. 43/44 pugnando pelo julgamento antecipado 

da lide.

 Na sequência, a parte embargante requereu a desistência da ação, (p. 

47/48).

Decide-se.

Diante do exposto, homologa-se por sentença o pedido de desistência da 

ação (p.47/48), para os fins do artigo 200, parágrafo único do CPC. Fortes 

nesses fundamentos, o Estado-Juiz, julga extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, em consonância com o artigo 485, VIII, do mesmo 

diploma legal.

Custas e taxas judiciarias conforme convencionado pelas partes (p.47).

Sem honorários, uma vez que não se formou o contraditório.

 Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

 Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 167120 Nr: 3771-33.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELI FAUSTINO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0, VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Certifico que ainda há valores remanescentes depositados nestes autos. 

Assim, nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

item 9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem, requerendo o que entenderem de direito, no prazo de 

05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 156811 Nr: 7554-67.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO AUTO PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUEILA DE SOUZA AZAMBUJA VEIGA, 

FERNANDO VEIGA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

dar andamento ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 46380 Nr: 1846-17.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES 

CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIANE CAMPOS AZAMBUJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Liliane Pereira dos Santos - 

OAB:5.124, MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - OAB:MT 3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS DOS SANTOS JUNIOR 

- OAB:35080/PR, JEAN CARLOS STORER - OAB:, LUIS FERNANDO 

BIAGGI JUNIOR - OAB:23324/PR

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

penhora, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 135799 Nr: 7400-83.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA CRUZEIRO DO SUL LTDA, LUÍS 

SCHUVARTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Santos Réche - 

OAB:12-831-B, GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - OAB:MT 16970, MIRIAN 

RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - OAB:OAB/MT8.798-A, 

STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - OAB:MT-13.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992A- MT, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13431-A, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - 

OAB:MT 15189-O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte requerida 

para manifestar sobre o documento de p. 195, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 158653 Nr: 8429-37.2015.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO SIMÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BARBOSA SIMÕES - 

OAB:MT/18937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB MT 12208-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte requerida 

para manifestar sobre os embargos de declaração, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 187218 Nr: 2591-45.2017.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU CASSOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT 22.165-A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:MT 

17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 
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consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 202547 Nr: 495-23.2018.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNETA BALZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELONI TERESINHA ZARDIN - 

OAB:RS 12317

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 121188 Nr: 3685-67.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAURI JOSÉ SEGATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILETE VICTORELLI DUNKER, PROTEÇÃO 

CORRETORA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO SUBTIL 

GODINHO - OAB:11436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:MT 12900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 (...)Forte nesses fundamentos, o Estado-juiz julga PROCEDENTE os 

pedidos iniciais com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, para condenar os requeridos ao pagamento 

da quantia de R$ 67.151,48 (sessenta e sete mil cento e cinquenta e um 

reais e quarenta e oito centavos), incidindo a correção monetária a partir 

da data de vencimento da obrigação, conforme disposto no artigo 397 do 

Código Civil.Condena-se os requeridos ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que se fixa no 

montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (artigo 85, 

parágrafo 2°, do Código de Processo Civil).Transitada em julgado a 

sentença, certifique-se. Após, arquive-se com baixa dos autos na 

distribuição, com as anotações de estilo e as cautelas de praxe.Publicada 

e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 145609 Nr: 2367-78.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOESTE INDUSTRIA METAL MECANICA LTDA 

- ME, MARILDA CIBIEN, ROBERTO CARLOS SPONCHIADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:MT 18.603/B, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - 

OAB:MT 16988, JULIANA GARCIA RIGOLIN - OAB:MT 18.067, LOUISE 

RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A, MARIA AMELIA C. 

MASTROROSA VIANNA - OAB:MT 16555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

dar prosseguimento ao feito, conforme determinado na decisão de p. 94, 

no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 168376 Nr: 4401-89.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS LTDA, ENIO JOSE BREMM, CLARICE 

ANGELINA CARAMORI BREMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAQUEL ROSA DORNELLAS - OAB:, RAUL ANTUNES 

MACEDO - OAB:15674, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte executada 

para comparecer nesta secretaria para assinar o termo de caução, no 

prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 206550 Nr: 2487-19.2018.811.0037

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVANDRO TONI, ALZIRA CAETANO TONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para 

manifeetar sobre as devoluçãos das intimações encaminhadas aos 

executados, no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 106460 Nr: 5512-84.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. C. MYDLO & CIA LTDA - ME, JOÃO CLAUDIO 

MYDLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Comum ME095

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): J. C. Mydlo & Cia Ltda - Me, CNPJ: 

05915163000118, brasileiro(a), Endereço: Rua Nova Jerusalém, Nº 198, 

Bairro: Jardim Riva, Cidade: Primavera do Leste-MT

Resumo da Inicial:O Exequente é credor das Executadas dos executados 

da importância atualizada de R$ 94.784,00 (noventa e quatro mil 

setecentos e oitenta e quatro reais), em 19/08/2011, representada pelo 

incluso Instrumento Particular de Contrato de Financiamento (capital de 

giro) – Taxa Prefixada, carteira/contrato n° 385/1661495, emitida em data 

de 31/07/2006 pelo primeiro executado e avalizada pelo segundo 

executado, cujo pagamento fora parcelado para ser quitado em 24 (vinte e 

quatro) parcelas mensais, vencendo a primeira em 31/08/2006 e a última 

em 31/07/2008, em parcelas mensais e sucessivas de R$ 2.120,17, sendo 

certo que o executado pagou parcialmente somente a primeira parcela, 

deixando, pois, de pagar as parcelas vencidas a partir de 31.08.2006 

tomando vencido, antecipadamente, todas as parcelas vencíveis, 

consistente em título cujas obrigações são líquidas, certas e exigíveis e o 

saldo devedor do contrato é de R$ 50.322,27 (cinquenta mil trezentos e 

vinte e dois reais e vinte e sete centavos).

Sem mais para o momento, estou à disposição.

Primavera do Leste/MT, 17 de maio de 2018.

Mauro Paulo Galera Mari

OAB/MT 3056

Nome e Cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 118205 Nr: 553-02.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DA SILVA & CAMPOS BORDÃO DA SILVA 

LTDA - ME, NILIA CAMPOS BORDÃO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER LEMES ALMECER - 

OAB:MT 11.378, GERSON DA SILVA OLIVEIRA - OAB:8350/MT, ILDO 

DE ASSIS MACEDO - OAB:MT 3541, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:MT 5.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Comum ME095

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): da Silva & Campos Bordão da 

Silva Ltda - Me, CNPJ: 06958135000140, brasileiro(a), Endereço: Avenida 

Cuiabá, Nº 262, Bairro: Centro, Cidade: Primavera do Leste-MT

Executados(as): Nilia Campos Bordão, Cpf: 97441363104 Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: Avenida Cuiabá, Nº 262, Bairro: Centro, Cidade: 

Primavera do Leste-MT

Resumo da Inicial: Exequente é credor das Executadas da importância de 

R$ 64.668,70 ( sessenta e

quatro mil seiscentos e oito reais e setenta centavos), representada pela 

Cédula de

Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro – n° 385/5913526, C/C n° 

20.054

agência 1.458 celebrado em data 04.07.2012, onde o exequente 

emprestou a primeira

executada, a importância de R$ 60.000,00 para ser restituído em 12 

parcelas no valor

de R$ 5.577,70 vencendo a primeira em data de 04.08.2012 e a ultima em 

data

04.07.2013, estando o crédito discriminado no demonstrativo de cálculo 

anexo, em

obediência ao artigo 614, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 28 

§ 2° inciso

II da lei n° 10.931 de 02.08.2004.

Nome e Cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 164174 Nr: 2293-87.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONAN NEVES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CARLOS NOGUEIRA DE SOUZA, 

ELISMAR RODRIGUES MARQUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO DALLOCA DE PAULA - 

OAB:MT 20075/O, JESSICA FRAGA VASCONCELOS NEVES - 

OAB:21217/0 MT, KELVYN RICHARD SILVA ALEIXO - OAB:MT/20.067, 

NAYARA LORAYNE ROSA LIMA - OAB:OAB 21990/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Comum ME095

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Antônio Carlos Nogueira de 

Souza, Cpf: 49571370134, Rg: 811.553 SSP MT Filiação: Jose Lucindo de 

Souza e Maria Nogueira de Souza - Documento, data de nascimento: 

10/09/1969, brasileiro(a), natural de Caiaponia-GO, casado(a), 

comerciante, agricultor, Endereço: Rua Poxoréiu, 19, Bairro: Centro, 

Cidade: Primavera do Leste-MT

Executados(as): Elismar Rodrigues Marques de Souza, Cpf: 89546377104, 

Rg: 1316364-7 Filiação: , brasileiro(a), casado(a), Endereço: Av. Belo 

Horizonte, 2657, Bairro: Novo Horizonte, Cidade: Primavera do Leste-MT

Resumo da Inicial:RONAN NEVES DE ARAUJO, já devidamente qualificado 

nos autos epigrafados, por intermédio de seu procurador devidamente 

constituído pelo instrumento de procuração anexada nos autos, com 

endereço eletrônico: fabianodallocaadvogado@gmail.com meio pelo qual 

receberá às intimações referentes a presente demanda, vem perante 

Vossa Excelência expor o RESUMO DA INICIAL: Trata-se de EXECUÇÃO 

DE CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA em desfavor de ANTÔNIO 

CARLOS NOGUEIRA DE SOUZA E ELISMAR RODRIGUES MARQUES DE 

SOUZA, pois firmaram em 25 de junho de 2012 um acordo aonde figuram 

como devedores em face do Exequente dessa demanda. Foi ajuizada a 

presente demanda no dia 12 de Abril de 2016, no valor de R$ 71.373,29 

(Setenta e um mil e trezentos e setenta e três reais e vinte e nove 

centavos), sem prejuízo dos honorários advocatícios sucumbenciais e 

atualização monetária com juros, conforme as fls. 05 a 20.

 Então foi recebido por esse Juízo e determinado o pagamento em 03 

(três) dias, bem como a citação dos Executados, conforme as fls. 21 e 

25.Diante disso, foram tentadas duas vezes a citação dos Executados, 

sendo infrutífera, conforme fls. 26 e 41. Por fim, o Exequente requereu a 

citação por edital, sendo deferido pelo MMª, conforme fls. 45 e 46 dos 

autos.

Outrossim, houve a restrição veicular de um bem móvel conforme 48. É o 

necessário relatório.

Nestes TermosPrimavera do Leste - MT; 29 de Maio de 2018.OAB/MT: 

20075

Nome e Cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 155073 Nr: 6792-51.2015.811.0037

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNIO GOMES ROSALIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROGÉRIO MEIRA BALDOINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEIT DIOGO GOMES - OAB:MT 

14.028, ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o requerente para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 dias, conforme determinado 

na decisão de p. 49.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 162951 Nr: 1645-10.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, TAMIL 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MILHO E DERIVADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MILHO E 

DERIVADOS LTDA, SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, 

MARCOS ANTONIO VIMERCATI, ADEMIR ORTIZ DE GÓES, SANDRA 

MARIA FORTUNATO VIMERCATI, MÁRCIA APARECIDA LÚCIO DE GOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, IZAUL NUNES - OAB:12.211-B/OAB/MT, 

JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB MT 9.977A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAUL NUNES - 

OAB:12.211-B/OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presnete feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre os embargos de declaração, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 135765 Nr: 7373-03.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA INES CAMPANARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560/MT, MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - 

OAB:MT/ 5.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA BENEDETI MACHADO - 

OAB:MT/21123/O, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, TIAGO 

ALVES DA SILVA - OAB:MT 18.241-O

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre os documentos de fls. 102/105 no prazo legal, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 102229 Nr: 1627-62.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETÚLIO GONÇALVES VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES - OAB:9.782/MT, JOÃO PEDRO MARQUES - OAB:3763/MT, 

ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - OAB:8.948/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar da parte executada 

para pagar o valor de R$ 2.329.702,01(dois milhões trezentos e vinte nove 

mil setecentos e dois reais e um centavo), no prazo de 15 (quinze)dias, 

sob pena da multa de 10% conforme artigo 523, § 1º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 168625 Nr: 4558-62.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE IVAZ ANTONOVICZ, DANILO JULIO 

ANTONOVICZ POSONSKI, SIDNEI ROBERTO ANTONOVICZ - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - OAB:PR 

40321, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:PR 31149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para 

retirar Carta Precatória, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 179884 Nr: 10535-35.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YURI WARLEN DE LIMA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTRIMAC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROSA FERREIRA - 

OAB:MT/ 14156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO MILHAREZI 

MENDONCA - OAB:9148/O

 Certifico que a intimação encaminhada ao autor retornou com a anotação 

de "não existe o número", deste modo, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar a parte autora para manifestar no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 118644 Nr: 1011-19.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVANILDO SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO CAR VEÍCULOS, CARLOS WILSON 

LIOTTO, ENEIAS JOSÉ DI BENEDETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON LAZZARI - 

OAB:8727-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIEL RAMOS - OAB:45904, 

GILBERTO LUÍS ALMEIDA - OAB:7732-B/MT, JOSINEI CRISTINA 

SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 15787-O

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO GILBERTO LUÍS ALMEIDA, PARA DEVOLVER OS PRESENTES 

AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE 

VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 163117 Nr: 1726-56.2016.811.0037

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÁSSIA CRISTINA BEVILACQUA FUGANTI, EDUARDO 

NERY FUGANTI, AGRO DIVEL COM. REPRES. DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JERRI JOSÉ BRANCHER JUNIOR - 

OAB:SC 11.750, WILLIAN DIAS CAVERSAN - OAB:MT/17543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.172-B, MARDEN E. F. TORTORELLI - OAB:4313, 

RAFAEL BOQUE DA SILVA - OAB:MT/13386

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO RAFAEL BOQUE DA SILVA, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 171482 Nr: 5925-24.2016.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILÁRIO KLEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322, CLAUDIA REGINA DA SILVA - OAB:MT/ 17.122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217.967

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES, PARA DEVOLVER 

OS PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 161492 Nr: 1037-12.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR RODRIGUES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVINO FERNANDES DO CARMO 

NETO - OAB:17639/O, GILSON SANTONI FILHO - OAB:OAB/SP 217.967, 

LEANDRO GARCIA - OAB:SP/210137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES, PARA DEVOLVER 

OS PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002084-67.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PRADO ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIC CARLOS DE OLIVEIRA OAB - SP374425 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1002084-67.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 23/07/2018, 

às 8h30min. INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que 

compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum 

desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera 

do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 19 de junho de 2018. Lidiane 

Memoria Campos Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 151962 Nr: 5256-05.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA FÁTIMA DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5256-05.2015.811.0037 (Código 151962)

Vistos.

Considerando a manifestação de fls. 56/57, na qual é solicitado o aumento 

dos honorários periciais fixados, revogo a nomeação feita anteriormente e 

nomeio o Dr. Junior Lima Bezerra, médico, que atende nesta cidade e 

comarca, para a realização de perícia, nos exatos termos da decisão 

anterior.

Intimem-se e cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 15 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 104930 Nr: 3917-50.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI CAETANO DA FONSECA DUMINELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, 

SECRETÁRIO DE SAÚDE DE PRIMAVERA DO LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CORDEIRO DOS 

SANTOS - OAB:14192/MT, SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - 

OAB:14.231/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SIVA LOPES - 

OAB:21816-0, FERNANDA LEMOS FERNANDES RICO - OAB:18480-B, 

FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:23696/O, JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, MARCUS VINICIUS 

GREGORIO MUNDIUM - OAB:14235-O, RENATA CARRETO - 

OAB:18929-A, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSECLER 

SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 Processo nº: 3917-50.2011.811.0037 (Código 104930)

Vistos.

Intime-se a parte autora para que providencie os dados bancários para o 

levantamento dos valores discriminados.

Com a confirmação do levantamento dos valores, retornem os autos 

conclusos para a extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 15 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 132287 Nr: 4607-74.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO, RENATO CINTRA 

FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4607-74.2014.811.0037 (Código 132287)

Vistos.

Oficie-se ao ente pagador, solicitando informações sobre a RPV de fl. 38.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 15 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 1495 Nr: 574-66.1999.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MILHO E 

DERIVADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B, OSVALDO 

ANTONIO DE LIMA - OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO JACARANDÁ 

JOVÊ - OAB:4247/MT

 Processo nº: 574-66.1999.811.0037 (Código 1495)

Vistos.

Defiro o pedido de fl. 519.

Proceda-se a averbação do valor informado à fl. 520, nos termos do artigo 

860 do Código de Processo Civil.

Após, cumpra-se integralmente o despacho anterior, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 18 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 39872 Nr: 2398-16.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIENE MACEDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONEDSON CARVALHO DA SILVA 

- OAB:MT 7.136-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SIVA LOPES - 

OAB:21816-0, FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, FERNANDA 

LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - OAB:23696-0, 

JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Processo nº: 2398-16.2006.811.0037 (Código 39872)

Vistos.

Indefiro o pedido de fls. 485/487, com fundamento no Ofício Nº 

CJF-OFI-2018/10773, do Conselho Federal de Justiça, no qual, seguindo 

posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, impossibilita o 

destaque de honorários advocatícios contratuais em precatórios e 

requisições de pequeno valor (RPVs).

Deste modo, cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 18 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 199520 Nr: 8297-09.2017.811.0037

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO CAMPOS FORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laisa de Freitas da Silva 

Oliveira - OAB:OAB-MT 18.588-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8297-09.2017.811.0037 (Código 199520)

Vistos.

 Certifique-se o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos.

Após, considerando a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.
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Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 18 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113304 Nr: 3658-21.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURENICY DOS PASSOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo José dos Santos - 

OAB:MT/12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3658-21.2012.811.0037 (Código 113304)

Vistos.

Indefiro o pedido de fl. 107, tendo em vista que o ônus de diligenciar 

perante todas as instituições cabe à parte autora.

Sendo assim, intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 

(quine) dias, junte os termos iniciais e finais da interrupção e 

reestabelecimento do atendimento aos servidores, sob pena de 

arquivamento.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 15 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 177510 Nr: 9334-08.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR AZAMBUJA TERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIC CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:SP/ 374425

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a 

parte requerida a conceder a parte requerente o benefício previdenciário 

de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, no valor do salário de contribuição 

por mês, efetuando o pagamento das quantias correspondentes às 

parcelas em atraso devidas desde a data do requerimento administrativo 

em 07/06/2016 (fl. 21) até a data da implantação, a ser comprovada nos 

autos, acrescidos de juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 

11.960/09, a partir da citação e correção monetária pelo manual de 

cálculos do Conselho da Justiça Federal.Tendo em vista que a prova 

inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante da verossimilhança das 

alegações já enfrentadas na presente decisão, CONCEDO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de DETERMINAR a implantação da 

aposentadoria por invalidez, nos termos já expressos no dispositivo da 

sentença, no prazo de 30 (trinta) dias e comprová-la nos autos no prazo 

de 60 (sessenta) dias, sob pena de serem tomadas as medidas cabíveis, 

caso injustificadamente não cumpra a determinação judicial, como 

determina o artigo 536, §1º, do CPC.Isento de custas e despesas 

processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93.Honorários 

advocatícios pelo requerido no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior 

Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente, com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social.Sentença não sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, tendo em vista que o valor da condenação não deverá superar 

1.000 (mil) salários mínimos. Após o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 14 de junho de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 112049 Nr: 2507-20.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXPEDITO SOUSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN SANTIAGO TEIXEIRA 

NASCIMENTO - OAB:229900, MARCIO EMERSON ALVES PEREIRA - 

OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o 

requerido a efetuar o pagamento das quantias correspondentes às 

parcelas em atraso devidas a partir do momento em que o autor completou 

a idade mínima de 65 (sessenta e cinco) anos, em 27/06/2015 até a 

implantação do benefício – fl. 129 (12/08/2015).Sobre as prestações 

vencidas incidirá correção monetária, na forma do parágrafo único, do 

artigo 37, da Lei nº 8.742/93.Honorários advocatícios pela parte requerida, 

no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, 

nos termos da Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não 

incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente, com a implantação do benefício no sistema geral de 

Previdência Social.Isento de custas e despesas processuais, nos termos 

do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93.Sentença não sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, tendo em vista que o valor da condenação não deverá superar 

1.000 (mil) salários mínimos (artigo 496, § 3º, I, do Código de Processo 

Civil).Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 18 de junho de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 106756 Nr: 5832-37.2011.811.0037

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETÚLIO GONÇALVES VIANA, VALDIR 

TAVARES, VANDERLEI CARDOSO MORAIS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662, JOÃO OTÁVIO PEREIRA MARQUES - 

OAB:9.782/MT, JOÃO PEDRO MARQUES - OAB:3763/MT, JOSE 

RAVANELLO - OAB:MT 3291, RENAN FERNANDO SERRA ROCHA 

SANTOS - OAB:19701/O, RODRIGO TERRA CYRINEU - OAB:16.169/MT, 

SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada pelos seus 

próprios e suficientes fundamentos.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 18 de junho 

de 2018. Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 109919 Nr: 234-68.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSME PEREIRA COUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 234-68.2012.811.0037 (Código 109919)

Vistos.

Ciente da interposição de Agravo de Instrumento.

Aguarde-se o julgamento do referido recurso.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 18 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 195067 Nr: 6364-98.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE BRAGA BARALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - 

OAB:14235, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSICLER SZADKOSKI - OAB:73250

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70687 Nr: 2998-95.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPORTGOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E 

MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA, VITOR GABRIEL CANDIDO NOGUEIRA, 

LUIZ CARLOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS CONEJO - 

OAB:13.056 MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SPORTGOL MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ: 04747376000115, 

Inscrição Estadual: 132051389, atualmente em local incerto e não sabido 

VITOR GABRIEL CANDIDO NOGUEIRA, Cpf: 72822414149, Rg: 12580708, 

Filiação: Joana Candida da Silva Nogueira, data de nascimento: 

27/04/1988, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido LUIZ 

CARLOS RODRIGUES, Cpf: 51101254904, Rg: 37173452, Filiação: 

Aparecida Praxedes Rodrigues e Moises Rodrigues, data de nascimento: 

29/03/1965, brasileiro(a), natural de Nova Fatima-PR, casado(a), 

agropecuarista, Telefone 3498-4762. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 2.617,40 (Dois mil e seiscentos e dezessete 

reais e quarenta centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada 

à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 15 de maio de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108298 Nr: 7461-46.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERBI LUIZ DE LUCAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO 

ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GERBI LUIZ DE LUCAS - ME, CNPJ: 

02403855000199. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 516,69 (Quinhentos e dezesseis reais e 

sessenta e nove centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada 

à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 15 de maio de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43546 Nr: 5882-39.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL FERREIRA DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL JOSÉ DE REZENDE 

NETO - OAB:OAB/MT 8.705, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, 

SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IZABEL FERREIRA DE BRITO, Cpf: 

24050458187, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 544,26 (Quinhentos e quarenta e quatro reais e 

vinte e seis centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 07 de junho de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103185 Nr: 2338-67.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON DE SOUSA ROCHA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO 

ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WILSON DE SOUSA ROCHA - ME, CNPJ: 

37495892000159. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 
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incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 562,57 (Quinhentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta e sete centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada 

à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 13 de junho de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 164747 Nr: 2565-81.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAFALDA PROCEDI CONTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2565-81.2016.811.0037 (Código 164747)Vistos.Analisando 

os autos, verifico que estão pendentes de pagamento as notas fiscais nº 

3882 e nº 4010, referentes aos serviços prestados nos meses de abril e 

maio/2018.Assim, determino o bloqueio do valor relativo ao custeio do 

home care, na modalidade internação domiciliar, na importância de R$ 

40.369,00 (quarenta mil trezentos e sessenta e nove reais), com 

observância das notas fiscais apresentadas, em conformidade com o 

o rçamento  in i c ia l ,  con fo rme  memor ia l  desc r i t i vo :NOTA 

FISCALVALORPERÍODOFLS.Nº 3882R$ 21.414,0001/04/2018 a 

30/04/2018335Nº 4010R$ 18.955,0001/02/2018 a 28/02/2018346TOTALR$ 

40.369,00A transferência do numerário (pagamento) está autorizada 

mediante apresentação das notas fiscais (Prov.02/2015-CGJ, artigo 10). 

Cumpram-se as demais determinações do Provimento n.º 02/2015-CGJ.No 

mais, em análise às notas fiscais juntadas nos autos, observo que consta, 

mensalmente, o aluguel de “aspirador secreção” e “aparelho de inalação” 

nos valores de R$ 450,00 e R$ 300,00, respectivamente. Porém, em 

consulta a sítios eletrônicos, verifico que os referidos objetos custam em 

média o valor de R$ 350,00 e R$ 100,00. Assim, intime-se a empresa 

Qualycare para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, bem como a 

parte requerente para demonstrar interesse na compra dos equipamentos 

no mesmo prazo.Sem prejuízo, intime-se o Estado de Mato Grosso e o 

Ministério Público para se manifestarem sobre as informações prestadas à 

fl. 344, no prazo de 15 (quinze) dias.Tratando-se de prestação 

continuativa, é obrigatória a renovação e apresentação periódica do 

RELATÓRIO MÉDICO, MENSALMENTE, sob pena de perda de eficácia da 

medida (Prov.02/2015-CGJ, artigo11).Requisite-se à Central de Regulação, 

Controle e Avaliação do Município de Primavera do Leste/MT a avaliação 

quanto ao grau de complexidade assistencial, com declinação específica 

da elegibilidade ou não da paciente para permanecer em internação 

domici l iar em regime de home care, em 05 (c inco) 

dias.Intimem-se.Expeça-se o necessário, com urgência e com as cutelas 

de estilo.

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011187-81.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAVINIA APARECIDA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011187-81.2014.8.11.0037. REQUERENTE: LAVINIA APARECIDA ALVES 

DA SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Diante da inexistência de valor no BACENJUD (Id 

13711813), intime-se, pessoalmente, o responsável pela Empresa 

DOARRUDA & ARRUDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA, CNPJ 

36.910.792/0001-89, para devolução do valor faltante de R$ 1.575,09 (mil 

e quinhentos e setenta e cinco reais e nove centavos) em 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de responsabilização civil e criminal. Expeça-se 

carta precatória juntamente com a guia judicial para recolhimento do valor. 

Cumpra-se com urgência. Primavera do Leste/MT, 19 de junho de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001773-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DA SILVA DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENNYNK FERNANDO PRATES OAB - MT0020967A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE TERMO DE AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Números do Processo: 

1001773-76.2017.8.11.0037 Espécie: Procedimento do Juizado Especial 

C í v e l - > P r o c e d i m e n t o  d e  C o n h e c i m e n t o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Parte(s) Autora(s): 

WILLIAN DA SILVA DE ASSIS. Parte(s) Ré(s): DSS SERVIÇOS DE 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. Data e horário: 19 de junho de 

2018, 09h00min. PRESENTES Juiz Leigo Dr (a) JANAINA MANHANI DE 

CARVALHO Parte(s) Autora(s): WILLIAN DA SILVA DE ASSIS. Advogado 

(a): HENNYNK FERNANDO PRATES. OAB -20967/MT. AUSENTE Parte 

Ré(s): DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. 

OCORRÊNCIAS Aberta a sessão, feito o pregão, foram constatadas as 

presenças acima mencionadas. Apregoado por duas vezes, houve à 

ausência da parte requerida, apesar de devidamente intimada por 

intermédio de seu advogado, registrado ciência na data de 04/06/2018 

através do ícone “Expedientes”. O autor requer prazo para juntada de 

documento que comprove a propriedade do veículo discutido nestes 

autos. DELIBERAÇÕES Pelo Juiz Leigo foi decidido: Vistos etc. Declaro 

encerrada a instrução processual, façam-se os autos conclusos para 

sentença. Defiro prazo de 48(quarenta e oito) horas para o autor juntar a 

documentação para comprovar a propriedade de moto. Nada mais 

havendo a consignar, por mim, Willian de Oliveira Lopes Carvalho, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes. JANAINA 

MANHANI DE CARVALHO Juiz Leigo

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011766-58.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA KULESZA VALIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO)

MELISSA CEZAR OAB - MT22390/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FLAVIO DE OLIVEIRA TUPA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARY DELAZARI CRUZ OAB - SP123663 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE TERMO DE AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Números do Processo: 

8011766-58.2016.8.11.0037 Espécie: Procedimento do Juizado Especial 

C í v e l - > P r o c e d i m e n t o  d e  C o n h e c i m e n t o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Parte(s) Autora(s): 

PRISCILA KULESZA VALIN. Parte(s) Ré(s): JOSÉ FLÁVIO DE OLIVEIRA 

TUPA - ME. Data e horário: 19 de junho de 2018, 09h30min. PRESENTES 
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Juiz Leigo Dr (a) JANAINA MANHANI DE CARVALHO Parte(s) Autora(s): 

PRISCILA KULESZA VALIN. Advogado (a): MELISSA CEZAR - 

OAB.22390/MT Advogado(a): VINICIUS EMIDIO CESAR – OAB.16426/MT 

AUSENTE Parte Ré(s): JOSÉ FLÁVIO DE OLIVEIRA TUPA - ME. 

OCORRÊNCIAS Aberta a sessão, feito o pregão, foram constatadas as 

presenças acima mencionadas. Apregoado por duas vezes, houve a 

ausência da parte requerida, apesar de devidamente intimada por 

intermédio de seu advogado, registrado ciência da audiência na data de 

04/06/2018 através do ícone “Expedientes”. A seguir, foi colhido o 

depoimento pessoal das testemunhas arroladas pela parte autora, sendo, 

por meio do sistema digital, com gravação de som e imagem, nos termos 

do Provimento nº 12/2011-CGJ, encontrando-se no CD (CD – Processo), 

do qual será feita uma cópia (DVD – Segurança da Serventia). Por fim, as 

partes informaram não possuírem mais provas a serem produzidas. 

DELIBERAÇÕES Pelo Juiz Leigo foi decidido: Vistos etc. Declaro encerrada 

a instrução processual, façam-se os autos conclusos para sentença. 

Nada mais havendo a consignar, por mim, Willian de Oliveira Lopes 

Carvalho, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes. 

JANAINA MANHANI DE CARVALHO Juiz Leigo

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011086-73.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMAR GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDEMAR GOMES DA SILVA OAB - MT0019169A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS PEREIRA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH OAB - MT0021012A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ROGERIO DE BARROS CURADO (TERCEIRO INTERESSADO)

MONICA CRISTINA MANSKI KRIESE (TERCEIRO INTERESSADO)

CARMEN BETTI BORGES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE TERMO DE AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Números do Processo: 

8011086-73.2016.8.11.0037 Espécie: Procedimento do Juizado Especial 

C í v e l - > P r o c e d i m e n t o  d e  C o n h e c i m e n t o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Parte(s) Autora(s): 

CLAUDEMAR GOMES DA SILVA. Parte(s) Ré(s): LUIZ PEREIRA COSTA. 

Data e horário: 19 de junho de 2018, 10h00min. PRESENTES Juiz Leigo Dr 

(a) JANAINA MANHANI DE CARVALHO Parte(s) Autora(s): CLAUDEMAR 

GOMES DA SILVA. Advogado (a): CLAUDEMAR GOMES DA SILVA. Parte 

Ré(s): LUIZ PEREIRA COSTA. Advogado (a): CARLOS VICTOR ALVES 

TRAMPUSCH. OCORRÊNCIAS Aberta a sessão, feito o pregão, foram 

constatadas as presenças acima mencionadas. A seguir, foi colhido o 

depoimento pessoal da parte autora bem como as testemunhas arroladas 

pelo mesmo, sendo por meio do sistema digital, com gravação de som e 

imagem, nos termos do Provimento nº 12/2011-CGJ, encontrando-se no 

CD (CD – Processo), do qual será feita uma cópia (DVD – Segurança da 

Serventia). Por fim, as partes informaram não possuírem mais provas a 

serem produzidas. DELIBERAÇÕES Pelo Juiz Leigo foi decidido: Vistos etc. 

Declaro encerrada a instrução processual, façam-se os autos conclusos 

para sentença. Nada mais havendo a consignar, por mim, Willian de 

Oliveira Lopes Carvalho, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes. JANAINA MANHANI DE CARVALHO Juiz Leigo

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012169-27.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERI GIRARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OURENSE DO BRASIL INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE METAL LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE TERMO DE AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Números do Processo: 

8012169-27.2016.8.11.0037 Espécie: Procedimento do Juizado Especial 

C í v e l - > P r o c e d i m e n t o  d e  C o n h e c i m e n t o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Parte(s) Autora(s): 

ALBERI GIRARDI. Parte(s) Ré(s): OURENSE DO BRASIL INDUSTRIA DE 

ARTEFATOS DE METAL LTDA. Data e horário: 19 de junho de 2018, 

10h30min. PRESENTES Juiz Leigo Dr (a) JANAINA MANHANI DE 

CARVALHO Parte(s) Autora(s): ALBERI GIRARDI. Advogado (a): SANDRA 

ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI. OAB.7366. Advogado(a): TATIANE 

SOARES MATARAN. OAB.22316/0 AUSENTE Parte Ré(s): OURENSE DO 

BRASIL INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE METAL LTDA. OCORRÊNCIAS 

Aberta a sessão, feito o pregão, foram constatadas as presenças acima 

mencionadas. A parte autora requer prazo para juntada de 

substabelecimento. Apregoado por duas vezes, houve a ausência da 

parte requerida. Todavia, considerando que o mandado de intimação foi 

expedido na data de 17/05/2018, não foi juntado nos autos Aviso de 

Recebimento que comprove sua intimação. A seguir, foi colhido o 

depoimento pessoal da parte autora e das testemunhas arroladas pelo 

mesmo, sendo, por meio do sistema digital, com gravação de som e 

imagem, nos termos do Provimento nº 12/2011-CGJ, encontrando-se no 

CD (CD – Processo), do qual será feita uma cópia (DVD – Segurança da 

Serventia). Por fim, a parte autora informou não possuir mais provas a 

serem produzidas. DELIBERAÇÕES Pelo Juiz Leigo foi decidido: Vistos etc. 

Declaro encerrada a instrução processual, façam-se os autos conclusos 

para sentença. Defiro prazo de 05(cinco) dias para juntada de 

substabelecimento. Nada mais havendo a consignar, por mim, Willian de 

Oliveira Lopes Carvalho, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes. JANAINA MANHANI DE CARVALHO Juiz Leigo

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002907-41.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NORBERTO PAULO CAMILOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO ORLANDI OAB - RS71807 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002907-41.2017.8.11.0037. REQUERENTE: NORBERTO PAULO 

CAMILOTTI REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA 

Vistos, Recebo o recurso, visto que tempestivo, já que a sentença foi 

prolatada em 27/02/2018 (id. nº11883974), ocasião em que a requerida 

registrou ciência em 01/03/2018 através do ícone “Expedientes” e 

apresentou recurso em 12/03/2018(id. nº12161581), dentro do prazo 

legal. O preparo foi comprovado nos autos (id. n°12161558, id. 

n°12161568). O recebimento do recurso se dá meramente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. 

Considerando que as contrarrazões já foram anexadas nos autos(id. 

n°12292905), encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma 

Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 19 de junho de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010666-68.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA CASTANHO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010666-68.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: HOSPITAL DAS CLINICAS 

PRIMAVERA LTDA EXECUTADO: MARIA CRISTINA CASTANHO DA SILVA 

Vistos, Tendo em vista o pedido de reconsideração da sentença extintiva 

(Id 3607951), percebo que houve um erro material, uma vez que o 

executado foi sim citado conforme certidão do Oficial de Justiça (Id 

3607941), inclusive ofereceu embargos à execução e, portanto, torno sem 

efeito a sentença prolatada no Id 3607923. A executada foi citada no dia 

09 de junho de 2016 (Id 3607941). Foram interpostos embargos à 

execução em 21 de julho de 2016 (Id 7243713). O prazo para embargos é 

de 15 dias (art. 53, caput da Lei 9009/95 c/c art. 915 do NCPC) e será 

contado na forma do Enunciado 13 do FONAJE: Art. 53. A execução de 

título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, 

obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações 

introduzidas por esta Lei. Art. 915. Os embargos serão oferecidos no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 

231. ENUNCIADO 13 – Os prazos processuais nos Juizados Especiais 

Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo, e não 

da juntada do comprovante da intimação, observando-se as regras de 

contagem do CPC ou do Código Civil, conforme o caso (nova redação – 

XXI Encontro – Vitória/ES). Em razão disso, rejeito liminarmente os 

embargos, posto que intempestivos, com fulcro no art. 915, I do NCPC. 

Intime-se a parte autora para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito. Cumpra-se, servindo o presente de 

mandado. Primavera do Leste/MT, 19 de junho de 2018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006405-48.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDE PIZAME DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006405-48.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ATAIDE PIZAME DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, HOMOLOGO, para que produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre Ataide Pizame 

dos Santos e Vivo S.A, noticiado nos autos(id. n°12727643). Em 

consequência, julgo extinto o presente processo em conformidade com o 

art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015. Considerando que o recolhimento do 

valor do acordo será via depósito judicial, intime-se o credor para indicar 

os dados necessários para expedição do alvará. Cumprido o acordo, 

expeça-se o alvará em favor do credor, com as cautelas pertinentes e 

arquive-se. Primavera do Leste – MT, 18 de junho de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006396-86.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVAIR COSTA MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006396-86.2017.8.11.0037. REQUERENTE: EVAIR COSTA MEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, HOMOLOGO, para que produzam os seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre Evair Costa Meira e 

Vivo S.A, noticiado nos autos(id. n°12663278). Julgo extinto o presente 

processo em conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015. Em 

consulta ao SisconDJ, verifico que o executado cumpriu os termos do 

acordo e depositou em juízo a importância de R$3.000,00(três mil reais). 

Assim, intime-se o exequente para que indique os dados necessários para 

expedição do alvará. Após, expeça-se o alvará em favor do credor na 

importância de R$3.000,00(...) até zerar e encerre-se os autos no Sistema 

PJe. Primavera do Leste – MT, 18 de maio de 2017. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000547-02.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA REIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000547-02.2018.8.11.0037. REQUERENTE: CAMILA REIS DOS SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, HOMOLOGO, para que produzam os seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre Camila Reis dos Santos 

e Vivo S.A, noticiado nos autos(id. n°12649654). Julgo extinto o presente 

processo em conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015. Em 

consulta ao SisconDJ, verifico que o executado cumpriu os termos do 

acordo e depositou em juízo a importância de R$3.500,00(três mil e 

quinhentos reais). Assim, intime-se o exequente para que indique os 

dados necessários para expedição do alvará. Após, expeça-se o alvará 

em favor do credor na importância de R$3.500,00(...) até zerar e 

encerre-se os autos no Sistema PJe. Primavera do Leste – MT, 18 de maio 

de 2017. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011601-11.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE MALINOVSKI ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA ALVES ARANA FRANZAO OAB - MT0018597A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011601-11.2016.8.11.0037 

Promovente: PAULO HENRIQUE MALINOVSKI ROCHA Promovido: ITAPEVA 

VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por PAULO HENRIQUE MALINOVSKI ROCHA em face de ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS Devidamente citado, a reclamada apresentou 

contestação tempestiva. A audiência de conciliação restou infrutífera. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se 

consubstanciado o bastante para julgamento sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e economia 

processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes 

os elementos da relação de consumo. De um lado a consumidora nos 

termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe 

o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que 
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preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do 

ônus da prova encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do 

CDC em face da hipossuficiência técnica, científica, informacional e 

econômica da reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e 

diante da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos 

do art. 14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da 

prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os 

requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da 

Reclamante na produção de provas técnicas, além da notória 

desvantagem econômica entre as partes. Passo à análise do mérito. O 

autor alega que a ré incluiu seus dados indevidamente junto ao banco de 

dados dos Órgãos de Proteção ao Crédito, entretanto desconhece o 

débito em questão. A ré contesta a ação aduzindo que a dívida se refere 

ao contrato nº 000056734502, o qual é decorrente do produto 

“MASTERCARD NACIONAL”, inicialmente firmado com a Caixa Econômica 

Federal. Afirma que a dívida foi cedida à ré e tinha o valor inicial de R$ 

2.598,25 (dois mil quinhentos e noventa e oito reais e vinte e cinco 

centavos) e atualizada perfaz o valor de R$ 3.382,93 (três mil trezentos e 

oitenta e dois reais e noventa e três centavos). Assevera que não 

praticou nenhum ato ilícito, eis que agiu no exercício de seu direito e, 

portanto, não há dever de indenizar. Analisando a questão discutida 

verifico que a requerida comprovou suas alegações trazendo aos autos o 

contrato de adesão/abertura de conta devidamente assinado, bem como 

as faturas que nos permite observar claramente que o autor utilizou os 

serviços contratados e não cumpriu com o pagamento. Portanto, há de se 

concluir que o autor utilizou o cartão Mastercard Nacional e não adimpliu 

com o pagamento, e num ato de má-fé, ingressa com ação aduzindo não 

reconhecer o débito. Sendo assim, a inscrição de seu nome no rol dos 

maus pagadores é totalmente devida. Considerando a presunção de 

veracidade das provas, aliadas ao fato de que o autor utilizou os serviços 

contratados, resta demonstrado que não houve qualquer ato ilícito por 

parte da ré. Assim, não há que se falar em declaração de inexistência do 

débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte reclamada. Vejo 

que a parte autora não agiu com lealdade para com a Justiça e a parte 

contrária, agindo de má-fé, por alterar a verdade dos fatos e usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III). Em 

razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e: a. Condeno a parte autora a pagar as 

custas processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95) e honorários 

advocatícios em favor do advogado (a) da parte contrária que fixo em 5% 

(vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, artigo 85); b. 

Condeno a parte reclamante, em multa que fixo no percentual de 9% (nove 

por cento) sobre o valor corrigido da causa, a título de perdas e danos à 

parte contrária. Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em 

cinco dias. Não sendo pago, anote-se, conforme dispõe a CNGC. 

Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação 

do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do 

Leste, 18 de junho de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 18.06.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000399-59.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZELI MARIA RIBAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000399-59.2016.8.11.0037 

Promovente: ZELI MARIA RIBAS Promovido: UNIMED CUIABÁ 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos e examinados os autos, 

Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

ação promovida por ZELI MARIA RIBAS em face de UNIMED CUIABÁ 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO FUNDAMENTO E DECIDO 

Analisando o processo verifico que encontra-se consubstanciado o 

bastante para julgamento sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme faculta o artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com 

fundamento nos princípios da celeridade e economia processual. No caso 

em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes os elementos da 

relação de consumo. De um lado a consumidora nos termos do artigo 2° do 

CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe o artigo 3°, caput, da 

mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 

1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do ônus da prova 

encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face 

da hipossuficiência técnica, científica, informacional e econômica da 

reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e diante da 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos do art. 

14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da prova, 

conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os requisitos 

vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da Reclamante na 

produção de provas técnicas, além da notória desvantagem econômica 

entre as partes. Das Preliminares A respeito dos pedidos de indeferimento 

da petição inicial alegados em sede de contestação, não vislumbro 

enquadramento da presente demanda nos casos elencados no artigo 330 

do CPC, motivo pelo qual afasto as preliminares de mérito vindicadas. 

Passo à análise do mérito. Narra a parte autora que possui contrato de 

seguro de saúde com a requerida. Relata que foi diagnosticada com 

ESCLEROSE DOS JOELHOS, sendo necessária a realização de imediato 

de um implante de uma prótese mecânica IMPORTADA. Assevera que a 

referida prótese era de suma importância para o seu tratamento, visto que 

é a única forma de se evitar o agravamento da doença. Alega a autora 

que entrou em contato com a ré para requerer o fornecimento da prótese, 

entretanto foi informada de que o plano não cobria prótese importada, 

sendo apenas fornecida prótese nacional. Afirma que o profissional 

responsável pelo seu caso não autorizou o procedimento com a prótese 

nacional, visto que o risco de rejeição era muito maior, além de que a 

prótese importada era a melhor alternativa para o não agravamento do 

problema na autora. Assevera a autora que em razão da urgência na 

realização do procedimento, uma vez que a demora agravaria seu estado 

de saúde, esta realizou a aquisição da prótese por conta própria e 

realizou o procedimento cirúrgico. A reclamada contesta a ação alegando 

ilegitimidade passiva e ausência de provas, uma vez que a autora não 

juntou contrato de prestação de serviços com a ré, bem como não 

comprovou a negativa da ré em realizar o procedimento. Inicialmente, 

ressalta-se que o serviço prestado pela reclamada está abrangido pelo 

Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista o que dispõe o art. 3°, § 

2° do CDC: “Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de 

consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, 

financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de 

caráter trabalhista.” A propósito, averbe-se o seguinte precedente: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE.APLICAÇÃO 

DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.MORTE DO TITULAR. 

REMISSÃO. RESCISÃO DO CONTRATO PELO ESTIPULANTE. AUSÊNCIA 

DE VEROSSIMILHANÇA A AUTORIZAR A TUTELA ANTECIPADA. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO. 1.Os planos ou 

seguros de saúde estão submetidos às disposições do Código de Defesa 

do Consumidor, enquanto relação de consumo atinente ao mercado de 

prestação de serviços médicos. Isto é o que se extrai da interpretação 

literal do art. 35 da Lei 9.656/98. Súmula n. 469 do STJ.(Agravo de 

Instrumento Nº 70058265562, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em28/01/2014). 

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE 

SAÚDE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO 

ANTECIPADO - REJEITADA - ATENDIMENTO DOMICILIAR HOME CARE – 

NEGATIVA DE COBERTURA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - 

RECOMENDAÇÃO MÉDICA - ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS EM QUE A 

ASSISTÊNCIA SERÁ PRESTADA – POSSIBILIDADE – ATENÇÃO ÀS 

INSTRUÇÕES CONTIDAS NO LAUDO PERICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS O serviço de "home care" 

(tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar 

contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do 

plano de saúde. Não comporta reforma a sentença que, seguindo as 

instruções contidas no laudo pericial, reduz os parâmetros da assistência 

a ser prestada, para determinar que o atendimento a ser feito por 
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profissional técnico especializado ocorra uma vez por dia, para viabilizar 

as necessidades mais complexas da paciente, porque os demais cuidados 

podem ser feitos pela família ou por cuidador contratado para tal. (Ap 

177874/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 10/02/2017) Cabe 

acrescentar, neste ponto, que o tema restou pacificado com a Súmula 

editada pelo Colendo STJ, de n.º 469, que assim preceitua: Aplica-se o 

Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. 

(Súmula 469, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 06/12/2010). 

Pois bem, dos autos, constata-se a existência de vínculo jurídico entre as 

partes, sendo que a parte reclamante é beneficiária do Plano de Saúde, 

inclusive mencionou o seu número de matrícula, ao passo que a ré não 

juntou nenhum documento capaz de comprovar a inexistência do vínculo 

com a autora. A ré não juntou nenhum documento comprovando suas 

alegações, ao passo que a autora juntou documentos que comprovam que 

entrou em contato para requerer o custeio do procedimento. Ademais, é 

evidente que no caso da autora o serviço de prótese é coberto pelo plano, 

haja vista que não se trata de procedimento estético. Assim sendo, a ré 

agiu ilicitamente ao negar a cobertura de prótese importada imprescindível 

para realização de procedimento cirúrgico de urgência. Diante disso, 

considerando que a autora desembolsou o valor total de R$15.000,00 

(quinze mil reais), deve a reclamada restituir tal valor à autora, corrigido 

pelo INPC/IBGE desde a data do efetivo pagamento, com juros legais de 

1% ao mês a partir da citação. Quanto ao dano moral verifico que se 

impõe o dever de indenizar em face aos requisitos ensejadores restar 

presentes. No caso, há nexo de causalidade entre a conduta da empresa 

de saúde em recusar o fornecimento de material importado e o resultado 

suportado pela beneficiária, quais sejam, transtornos, angústia, abalo 

psicológico, mormente por se tratar da saúde e tendo em vista o estado 

debilitado ao qual já se encontrava. Assim, restou verificada a falha da ré, 

enquanto prestadora de serviço, pelo comportamento desidioso e 

desrespeitoso com o consumidor. Sendo necessário, portanto, a 

imposição de sanção pecuniária destinada a cessar, de forma efetiva, a 

praxe nefasta da desconsideração do hipossuficiente. Ademais, a própria 

renúncia da prótese por parte da ré é motivo hábil a configurar o dever de 

indenizar. Vejamos: “RECURSO DE AGRAVO EM APELAÇÃO CÍVEL - 

PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA DE PRÓTESE - ATO 

ILÍCITO - DOR PSICOLÓGICA PRESUMIDA - DANO MORAL CONFIGURADO 

- VALOR RAZOÁVEL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 1. A negativa 

dos materiais está claramente provada nos autos, e a recusa de 

fornecimento de próteses equivale à negativa da própria cirurgia. 2.A dor 

psicológica do enfermo presume-se aumentada pela recusa indevida da 

operadora, gerando a esta o dever de indenizar. 3. A quantia de R$ 

5.000,00 fixada pelo juiz monocrático se mostra razoável, conforme 

precedentes do Tribunal de Justiça de Pernambuco. 4.Recurso de agravo 

improvido (TJ-PE - AGV: 3020504 PE, Relator: Francisco Eduardo 

Goncalves Sertorio Canto, Data de Julgamento: 06/06/2013, 3ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 12/06/2013)”. Dessa forma, entendo pelo 

cabimento do dano moral. Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita, com caráter 

punitivo-pedagógico. Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da 

lide, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS e: a. Condeno a Ré a 

ressarcir ao autor o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), corrigida 

monetariamente desde o respectivo desembolso pelo INPC/IBGE e juros de 

1% ao mês, contados a partir da citação b. Condeno a Ré ao pagamento 

de R$5.000,00 (cinco mil reais) de indenização por danos morais, cujo 

valor há de ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais do 

INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados da 

data desta sentença Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto 

no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 18 de junho de 2018. Janaina 

Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

18.06.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001862-02.2017.8.11.0037
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TECSILOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEO NUNES OAB - MT0005999A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1001862-02.2017.8.11.0037 

REQUERENTE: TECSILOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – EPP 

REQUERIDO: VIVO S/A Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela 

parte autora em face da sentença, que julgou prescrita sua pretensão, 

sob a alegação de contradição no comando sentencial. É o relatório. 

DECIDO. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração 

constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela sentença ou acórdão ou, ainda, de 

corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como instrumento 

de aperfeiçoamento do julgado (CPC, art. 1.022). Assim, não se prestam 

para reexaminar, em regra, atos decisórios alegadamente equivocados ou 

para incluir no debate novos argumentos jurídicos, uma vez que o efeito 

infringente não é de sua natureza, salvo em situações excepcionais. Aduz 

a parte autora que a sentença é contraditória, vez que a prescrição só se 

aplica às faturas de janeiro a maio de 2012. Analisando-se os autos, 

entendo que razão assiste a requerente, vez que por se tratar de relação 

de consumo, a pretensão de reparação de danos é de 5 anos. Com tais 

considerações, acolho os embargos opostos pela autora, com efeito 

modificativo, para sanar o vício apresentado e modificar a decisão anterior 

nos seguintes termos: “Da Preliminar de Prescrição Quanto a prescrição 

alegada pela ré, tenho que esta apenas se aplica às faturas de janeiro a 

maio de 2012, uma vez que a prescrição para reparação de danos 

decorrentes de relação de consumo é de 5 anos, conforme art. 27 do 

CDC. Passo à análise do mérito. Afirma a empresa autora que em 

11/02/2012, ajuizou ação de número 8010179-40.2012.8.11.0037, visando 

ao pleito indenizatório referente a cobranças indevidas das linhas 66 

9986-1722, 66 9981-9823, 66 9991-1290, 66 9991-1311 e 66 9657-7373. 

Acrescenta que as faturas vieram com cobranças indevidas durante o 

período de 18/10/2011 a 17/05/2013. Informa que foi julgada procedente a 

ação. Aduz, contudo, que as faturas dos períodos de 18/01/2012 a 

17/05/2013 ficaram de fora da referida ação, uma vez que tais faturas 

foram enviadas após o ajuizamento da ação. Assim, postula ação com 

intuito de ser ressarcida em dobro pelos valores cobrados. A empresa 

requerida, por sua vez, apresenta contestação aduzindo que as 

cobranças são devidas e alegando o não cabimento de restituição de 

valores e danos morais. Compulsando os autos entendo que razão assiste 

à parte autora, pois a requerida não logrou êxito em comprovar a 

legalidade das cobranças. A ré apresentou contestação alegando que as 

cobranças são devidas, entretanto não juntou nenhum documento capaz 

de comprovar suas alegações. Dessa forma, verifico que a ré não 

comprovou a legalidade das cobranças lançadas na fatura da autora, 

ônus que lhe cabia exclusivamente nos termos do art. 373, II, do CPC, pois 

é quem detém os documentos necessários ao esclarecimento do conflito. 

Latente a aplicação, no caso em concreto, do artigo 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Logo, não comprovada a contratação entre as 

partes nos termos alegados deve ser reconhecida a cobrança indevida 

dos valores pagos a mais. No que tange a cobrança de valores indevidos, 

a doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado para a restituição em 

dobro dos valores cobrados indevidamente, nos moldes do art. 42, 

parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a única 

hipótese em que é vedada a repetição do indébito é no caso de engano 

justificável, o que não é o caso dos autos, vez que a reclamada efetuou a 

cobrança sem observar os deveres mínimos de cuidado, disponibilizando 

seus serviços mesmo quando sequer foi solicitado. Considerando que a 

autora comprovou as cobranças indevidas, bem como o seu pagamento, o 

quantum da repetição do indébito consiste no valor de R$ 4999,34 (quatro 

mil novecentos e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos) que 
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deve ser pago em dobro, uma vez que foi cobrado indevidamente, 

perfazendo o total de R$ 9.998,68 (nove mil novecentos e noventa e oito 

reais e sessenta e oito centavos). No tocante ao dano moral, em que pese 

a pessoa jurídica possa sofrer dano moral, no caso em análise a 

requerente não juntou nenhum documento capaz de comprovar que o fato 

casou violação a sua honra objetiva. Para a configuração do dano moral 

sofrido pela pessoa jurídica, é necessário que o ato ilícito tenha causado 

violação a honra objetiva desta, ou seja, que sua imagem perante a 

sociedade tenha sido prejudicada. Vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL. 

RECURSO ADESIVO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. COBRANÇA 

INDEVIDA. LOJAS TAQI. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO 

MORAL DA PESSOA JURÍDICA NÃO CONFIGURADO. Da ilegitimidade 

passiva do Banrisul S/A. O banco codemandado não emitiu a fatura de 

cobrança e não teve relação com a parte autora. Extinção do feito em 

relação ao corréu mantida. Cobrança indevida. Admitida a cobrança 

indevida pela demandada Taqi que faturou duas vezes o mesmo produto. 

Caracterizado o ilícito deve ser mantida a condenação das rés à 

devolução dos valores cobrados por equívoco. Devolução em dobro. A 

sanção imposta pelo parágrafo único do art. 42 do CDC se aplica quando 

restar comprovada a culpa na cobrança indevida que, na hipótese dos 

autos, restou evidenciada. Mantida a determinação de devolução em dobro 

do valor indevidamente cobrado e efetivamente pago pela parte autora. 

Dano moral não caracterizado. Nos termos do enunciado de Súmula nº 

227 do Superior Tribunal de Justiça e o art. 52 do Código Civil de 2002, a 

pessoa jurídica pode sofrer dano moral, especialmente por violação à sua 

honra objetiva, isto é, ao conceito de que goza no meio social, o que não 

restou evidenciado no caso dos autos. APELO DESPROVIDO. RECURSO 

ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075369678,... 

Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson 

Rolim Stocker, Julgado em 23/11/2017)” No presente caso, não restou 

comprovado o dano a honra objetiva da autora e portanto entendo que não 

há dano moral a ser indenizado. Em razão do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e: a) Condeno a ré a 

ressarcir em dobro o que cobrou indevidamente, o que equivale a R$ 

9.998,68 (nove mil novecentos e noventa e oito reais e sessenta e oito 

centavos) corrigido monetariamente desde os respectivos desembolsos 

pelo INPC/IBGE e juros de 1% ao mês, contados a partir da citação b) 

Indefiro o pedido de dano moral. Desta forma, acolho os presentes 

embargos, com efeito modificativo, para sanar o vício apresentado. Sem 

ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 

9.099/95. Publicado no PJE. Remeto para análise e homologação do MM. 

Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 

18 de junho de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 18.06.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000323-98.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):
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PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000323-98.2017.8.11.0037 

Promovente: STEFANY DIAS PORTILHO Promovido: MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE e ESTADO DE MATO GROSSO. Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por STEFANY DIAS PORTILHO em 

face de MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e ESTADO DE MATO 

GROSSO. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que 

encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. Passo à análise do mérito. Alegou a autora, à época 

da propositura da ação, que estava com 21 anos de idade e necessitava 

da disponibilidade imediata dos medicamentos AZATIOPRINA 50 MG e 

IDEBEDONA 300 MG, pois sofre de VASCULITE RETINIANA E OCLUSÃO 

DA ARTERIA CENTRAL DA RETINA. Aduz ter solicitado a secretaria de 

Saúde a disponibilidade dos medicamentos, entretanto foi informada de 

que os medicamentos não eram disponibilizados pelo SUS. Afirma não 

possuir condições de arcar com os custos dos medicamentos, bem como 

necessita de tais remédios com extrema urgência, ante o possível 

agravamento do problema. O Município réu contesta a ação aduzindo que 

o fornecimento dos medicamentos é de responsabilidade do Estado de 

Mato Grosso. O Estado de Mato Grosso não apresentou contestação. 

Analisando-se os autos, observa-se que a tutela de urgência foi deferida 

parcialmente na decisão de ID n° 9387162. Pois bem. Insta mencionar que 

a saúde da população é dever da União, Estados e Municípios e garantia 

do cidadão, devendo aqueles proporcionarem o suficiente para o seu bem 

estar. Assim, com fundamento no Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a 

sua saúde. O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana abrange o direito 

do cidadão ao recebimento de amplo atendimento médico, de forma 

gratuita, desde que prescritos por profissional médico à pessoa 

hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos 

financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu 

sustento próprio e de sua família, sob pena de colocar em risco sua 

própria vida. O artigo 196 da Carta Magna consagra o direito à saúde 

como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e 

econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer tratamento", mas o 

mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa enferma maior 

dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "Art. 196. A saúde é direito 

de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação". Analisando a narrativa fática 

descrita na exordial em confronto com os elementos probatórios 

carreados aos autos, denota-se que a paciente estava necessitando, com 

urgência, fazer uso dos medicamentos AZATIOPRINA 50 MG e 

IDEBEDONA 300 MG, que, no entanto, não estava sendo disponibilizado 

pelo Sistema Único de Saúde e a demora agrava ainda mais o estado da 

autora. Ademais, não se pode restringir o direito a vida e a saúde devido a 

formalismos injustificados do Estado. Ressalto ainda que a pretensão do 

requerente se justifica na medida em que "assegurar-se o direito à vida a 

uma pessoa, propiciando-lhe medicação específica que lhe alivia até 

mesmo sofrimentos e a dor de uma moléstia ou enfermidade irreversível, 

não é antecipar a tutela jurisdicional através de medida cautelar, mas 

garantir-lhe o direito de sobrevivência" (RSTJ 106/109-113). A 

jurisprudência, assim tem entendido: "CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL 

CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA 

CUMPRIMENO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À 

SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – REVOGAÇÃO DA MULTA 

DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – INADMISSIBILIDADE – 

RECURSO DESPROVIDO. O valor fixado a título de multa, pelo 

descumprimento de ordem judicial, deve-se mostrar razoável e 

proporcional. Não se mostra viável a substituição da multa por bloqueio 

judicial, já que aquela somente terá incidência no caso de descumprimento 

da obrigação imposta. REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA 

PARA CUMPRIMENO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE 

–ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENTS FARMACOLÓGICOS – 

NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – 

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 196 DA CRF – REVOGAÇÃO DA 

MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – IMPOSSIBILIDADE – 

SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado 

pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de 

exames e de cirurgias, em todos os graus de complexidade, e 

dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão, ao qual deve o 

gestor prestar incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196). A 

substituição da multa pelo bloqueio on line é medida excepcional, que só 

deve ser aplicada, quando houver demonstração de descumprimento ou 

evidente ameaça de descumprimento da decisão judicial.". (TJ/MT. 

Apelação / Remessa Necessária 111264/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 

16/11/2016) Por fim, destaco que, no presente caso, o Poder Judiciário 

não figura como co-gestor dos recursos destinados à saúde, interferindo 

no orçamento do Estado. Não significa violação ao princípio de 

independência e harmonia dos Poderes, já que no campo de obrigação 

contraposta há interesse individual indisponível, inexistindo 

discricionariedade administrativa. Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz 
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presente apenas e tão somente para inibir a execução das irregularidades 

praticadas pela administração, que, de fato, não observou os princípios 

constitucionais. Assim, demonstrado que o requerido não se desincumbiu 

de seu ônus probatório, bem como amparado pelos elementos de cognição 

aportados aos autos pela autora, outra solução não resta senão a 

procedência da demanda. Cumpre mencionar que a liminar para o 

fornecimento do medicamento AZATIOPRINA 50 MG vem sendo cumprida. 

Ante o exposto, declaro resolvido o mérito, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial e: a- a) Ratifico a liminar deferida nos autos. b- b) Condeno 

solidariamente os requeridos a fornecerem a autora os medicamentos 

AZATIOPRINA 50 MG e IDEBEDONA 300 MG, enquanto houver 

necessidade de sua utilização, além de fornecerem os demais 

medicamentos necessários ao restabelecimento de sua saúde, conforme 

requerido na petição inicial, desde que respeitando os limites do Juizado 

Especial. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/1995. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença 

a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da 

Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 18 de junho de 2018. Janaina Manhani 

de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

18.06.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010367-91.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO RICARDO DENADAI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA ALVES ARANA FRANZAO OAB - MT0018597A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8010367-91.2016.8.11.0037 

Promovente: SILVIO RICARDO DENADAI Promovido: CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT Vistos e examinados os autos, 

Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

ação promovida por SILVIO RICARDO DENADAI em face de CENTRAIS 

ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT Devidamente citada, a 

reclamada apresentou contestação tempestiva. A audiência de conciliação 

restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico 

que encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que 

presentes os elementos da relação de consumo. De um lado o consumidor 

nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor conforme 

dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. Os serviços prestados 

aperfeiçoam-se ao que preceitua o Parágrafo 2° do artigo 3° do CDC. 

Nesse passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada 

nos termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Das Preliminares A 

respeito dos pedidos de indeferimento da petição inicial alegados em sede 

de contestação, não vislumbro enquadramento da presente demanda nos 

casos elencados no artigo 330 do CPC, motivo pelo qual afasto as 

preliminares de mérito vindicadas. Passo à análise do mérito. Alega o autor 

que é proprietário do imóvel localizado na Rua Santiago, quadra 03, lote 

10, bairro residencial Vila Padova, na cidade de Primavera do Leste/MT. 

Aduz que no dia 27/09/2016, houve uma repentina queda de energia que 

durou aproximadamente 2 horas, sendo que ao retornar a energia, houve 

oscilação na rede elétrica. Afirma que em razão da queda de luz alguns de 

seus eletrodomésticos e equipamentos de segurança haviam sido 

danificados. Alega que entrou em contato com a requerida para que a 

situação fosse resolvida e que fosse ressarcido dos prejuízos sofridos, 

entretanto o seu pedido foi indeferido pela ré. A parte ré por sua vez, 

alega que não houve interrupção da energia elétrica de modo a afetar o 

funcionamento dos eletrodomésticos. Assevera ainda que o autor não 

comprovou os fatos alegados e portanto não há dever de ressarcimento. 

Compulsando os autos verifico que a reclamada alega que não houve 

nenhuma interrupção da energia, entretanto não comprovou suas 

alegações, bem como que os documentos juntados pela reclamada não 

são capazes de eximir sua responsabilidade. Constato por meio de todo 

conjunto probatório contido nos autos, que referida queda de energia 

causou prejuízos ao autor no montante de R$1.490,00 (hum mil 

quatrocentos e noventa reais). Assim, deve a empresa reclamada, 

portanto, indenizar os prejuízos sofridos pela autora em conformidade com 

os valores apresentados nos autos, a título de danos materiais, no valor 

de R$1.490,00 (hum mil quatrocentos e noventa reais). Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE 

ATIVA. OSCILAÇÃO, ALTA TENSÃO OU SOBRECARGA. QUEIMA DE 

COMPUTADOR. COMPROVADO PELA PARTE AUTORA O NEXO DE 

CAUSALIDADE ENTRE O FATO E OS DANOS. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR OS DANOS. 1. Embora as faturas de 

energia elétrica encontrem-se em nome de Renato Wammes, a autora 

provou que é casada com o titular, sendo também usuária do serviço 

prestado pela ré. 2. Caso em que restou devidamente provado pela autora 

que a queima do computador ocorreu em razão da oscilação de energia 

apresentada na rede elétrica. 3. Em sendo a responsabilidade da 

concessionária pela falha na prestação de serviços objetiva, estando 

comprovado o nexo causal entre o fato e o dano, bem como o valor 

destes, impõe-se à concessionária o dever de ressarcir a autora pelos 

danos sofridos. 4. Assim, é a sentença mantida pelos seus próprios 

fundamentos. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004733705 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 

13/03/2014, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 17/03/2014). Por fim, no que tange à indenização por danos 

morais vê-se que emerge a responsabilidade da ré em indenizar a parte 

autora diante da oscilação, inclusive pelo fato de ter ocasionado prejuízos 

que ultrapassam o mero aborrecimento ou dissabor do cotidiano. Nada 

obstante, o dano moral nas circunstâncias em que tratam estes autos, de 

acordo com reiterada jurisprudência, não depende de comprovação de 

dano sofrido, bastando a demonstração do fato ocorrido, haja vista a 

impossibilidade da medição do mal causado por técnica ou meio de prova 

do sofrimento. Assim, com respeito à reparação moral, entendo pela 

procedência. No que se refere ao quantum da indenização, a melhor 

doutrina e jurisprudência orientam que para seu arbitramento justo, o juiz 

deve levar em consideração principalmente o poderio econômico de quem 

deve indenizar, mas não isoladamente, pois também são de relevância 

outros aspectos, tais como a situação econômica do ofendido, a 

gravidade do dano moral, o grau da culpa e a rapidez na atenuação da 

ofensa e de seus efeitos. No caso concreto, tomando como parâmetro os 

critérios acima referidos, afixação do quantum indenizatório em 

R$2.000,00 é suficiente para reparar, nos limites do razoável, o prejuízo 

moral que o fato acarretou. Em razão do exposto, declaro resolvido o 

mérito da lide, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e: a)Condeno a 

promovida a pagar ao promovente, a quantia de R$1.490,00 (hum mil 

quatrocentos e noventa reais), a título de danos materiais, corrigida 

monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros 

legais de 1% ao mês, ambos, contados da citação. b)Condeno a 

reclamada ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) de indenização 

por danos morais, cujo valor há de ser corrigido monetariamente pelos 

índices oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, 

ambos, contados da data desta sentença. Sem ônus sucumbenciais e 

custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. 

Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de 

Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 07 de 

junho de 2017. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 07.06.2017 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011052-98.2016.8.11.0037
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Advogado(s) Polo Ativo:
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SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO E CULTURA DE PRIMAVERA DO 
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Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)
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PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011052-98.2016.8.11.0037 

Promovente: RAFAELA BERNI DE SOUZA Promovido: SOCIEDADE 

MANTENEDORA DE ENSINO E CULTURA DE PRIMAVERA DO LESTE LTDA. 

Ação conexa com as ações n° 8011053-83.2016.8.11.0037 e 

8011027-85.2016.811.0037 Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por RAFAELA BERNI DE SOUZA em face de SOCIEDADE MANTENEDORA 

DE ENSINO E CULTURA DE PRIMAVERA DO LESTE LTDA. Devidamente 

citado, a reclamada apresentou contestação tempestiva. A audiência de 

conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o 

processo verifico que encontra-se consubstanciado o bastante para 

julgamento sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios 

da celeridade e economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 

8.078/90, eis que presentes os elementos da relação de consumo. De um 

lado a consumidora nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o 

fornecedor conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O 

produto aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. 

Nesse passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada 

nos termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Passo à análise do 

mérito. Alega a autora que recebeu proposta de bolsa de 50% no valor da 

mensalidade para o curso de Arquitetura e Urbanismo junto a instituição ré 

e os outros 50% ficaria a cargo do FIES, em razão disso, mudou-se para a 

cidade de Primavera do Leste-MT e transferiu seu curso para a instituição 

ré. Aduz que iniciou seus estudos e posteriormente, em outubro de 2015, 

a ré passou a efetuar cobranças de mensalidade. Afirma a requerente 

que foi surpreendida com a notícia de que nenhuma bolsa havia sido 

lançada em seu nome e embora várias tentativas de solucionar o impasse, 

nada foi resolvido. Assevera que em janeiro de 2016 quando foi realizar a 

rematrícula, foi informada de que não seria possível, vez que a autora 

possuía débito em aberto com a ré. Ainda, em razão do débito existente, o 

nome da autora foi inserido no banco de dados dos Órgãos de Proteção 

ao Crédito. A ré por sua vez, contesta a ação alegando que as instituições 

de ensino possuem políticas internas de concessão de bolsas, entretanto 

a bolsa pleiteada pela autora não preenche os requisitos, além de não 

constar em nenhum documento juntado pela autora a bolsa que alega ter 

ganhado. Analisando a questão discutida verifico que razão assiste a 

parte autora, vez que a ré lhe ofereceu bolsa de estudos, entretanto não 

efetuou o lançamento da mesma, fazendo com que gerasse débito 

indevido em nome da autora. Analisando os documentos juntados, verifico 

claramente que o preposto confirma a concessão à parte autora de bolsa 

de 50% do valor da mensalidade, inclusive requerendo a autora os 

documentos necessários para a regularização junto a instituição. Cumpre 

mencionar que a reclamada não nega que o Sr. Ricardo era seu preposto 

e embora alegue que o mesmo não possuía autorização para fornecer 

bolsa de estudos, o mesmo estava agindo em nome da instituição e 

portanto a instituição é responsável objetivamente pelos atos de seus 

funcionários. Portanto, há de se concluir que a autora recebeu oferta de 

bolsa da instituição, bem como que a instituição ré falhou na prestação de 

seus serviços e efetuou cobrança indevida, além de ter incluído os dados 

da autora à consulta pública sem que ela desse causa ao débito. Assim, 

tenho que a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe, 

bem como a manutenção da bolsa de 50% até o fim do curso. No tocante 

ao dano moral, resta configurada a ilícita conduta da parte reclamada que, 

por sua conta e risco disponibilizou os dados do reclamante à consulta 

pública, qualificando-a como má pagadora, quando esta nada contribuiu 

com o fato danoso. Assim, resta evidente que no caso em apreço, 

extrapolou o mero descumprimento contratual e alcançou o abuso do 

direito na seara consumerista, insculpido no art. 39, IV do CDC, vez que o 

reclamado, prevaleceu-se da hipossuficiência técnica da reclamante. 

Ademais, no presente caso, o dano moral é considerado presumido ou in 

re ipsa, prescindindo-se de comprovação, pois insuscetível de 

demonstração no mundo fático a dor, a angústia, a intranquilidade, enfim, o 

abalo psíquico e quaisquer outras ofensas à personalidade da pessoa, 

haja vista que integra o rol de direito extrapatrimoniais e sua exigência de 

comprovação supera, em muito, os limites da razoabilidade. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. 

INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. 

DANO MORAL PRESUMIDO. IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO 

INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento 

uniforme no sentido de que a inscrição/manutenção indevida do nome do 

devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou 

seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados 

são presumidos. 2. A quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se 

mostra exorbitante, o que afasta a necessidade de intervenção desta 

Corte Superior. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Os juros de mora são 

devidos a partir do evento danoso, conforme enunciado da Súmula 

54/STJ. 4. Agravo não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 346089 PR 

2013/0154007-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 27/08/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

03/09/2013). Forte nessas razões, concluo pelo cabimento dos danos 

morais. Resta, contudo, valorar o quantum. Desta feita, entendo cabível a 

repressão eficiente de todo abuso praticado no mercado de consumo, 

capaz de causar prejuízos aos consumidores (art. 4º, VI do CDC) seja 

material ou moral. Por tais razões, considerando que a fixação do quantum 

deve ser suficiente para evitar enriquecimento sem causa à reclamante, 

bem como, resultar irrisória soma à reclamada, fixo a quantia de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais. Quanto a aplicação da 

multa diária por descumprimento da liminar, verifico que a liminar foi 

concedida no sentido de que a instituição ré efetuasse a rematrícula da 

autora, bem como excluísse seu nome do cadastro dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito e não para abster de efetuar cobranças. Portanto, 

indevida a aplicação de multa diária por descumprimento de liminar, vez 

que esta não foi descumprida. Em razão do exposto, declaro resolvido o 

mérito e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e: a) Ratifico a liminar 

concedida. b) Declaro inexistentes os débitos no valor de R$ 4.434,00 

(quatro mil quatrocentos e trinta e quatro reais), referente ao contrato: nº 

AG00000001895002, apontado no SPC/SERASA em nome da reclamante e 

efetuados pela reclamada; c) Condeno a promovida a pagar ao 

promovente a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, 

acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados da data desta 

sentença. d) Determino que a reclamada proceda todas as matrículas 

semestrais da autora, constando a bolsa de 50% do valor da mensalidade 

até o final do curso. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto 

no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 18 de junho de 2018. Janaina 

Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

18.06.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000316-09.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000316-09.2017.8.11.0037. 

Promovente: FERNANDO DA SILVA E SILVA Promovido: MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por FERNANDO DA SILVA E SILVA em face de MUNICÍPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE Devidamente citada, o reclamado apresentou contestação 
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tempestiva. A audiência de conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO E 

DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se consubstanciado 

o bastante para julgamento sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme faculta o artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com 

fundamento nos princípios da celeridade e economia processual. Das 

Preliminares A respeito dos pedidos de indeferimento da petição inicial 

alegados em sede de contestação, não vislumbro enquadramento da 

presente demanda nos casos elencados no artigo 330 do CPC, motivo pelo 

qual afasto as preliminares de mérito vindicadas. Passo à análise do 

mérito. O reclamante alega que no dia 24 de setembro de 2016, trafegava 

com sua motocicleta Honda/CG 150 TITAN, ano/modelo 2008, cor preta, 

placa NJ10879, CHASSI 9C2KCO8108R234396, pela Rua São Cristovão, 

Bairro Poncho Verde, nesta cidade, quando foi surpreendido por um 

buraco, o que acarretou em acidente. Aduz que em razão do acidente, 

sofreu ferimentos graves e prejuízos materiais e ainda alega que o 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência não lhe prestou socorro, 

embora o autor tenha requerido atendimento. O município réu, por sua vez, 

alega que não há dever de indenizar, eis que inexiste conduta ilícita por 

parte do mesmo. Compulsando-se os autos, verifica-se que razão assiste 

ao requerente, eis que seu acidente foi causado em razão de má 

conservação da via e ainda ausência de sinalização no local. A 

responsabilidade civil no presente caso é objetiva, conforme previsto no 

art. 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, o dever de indenizar 

independe de dolo ou culpa. Assim já decidiu: RESPONSABILIDADE CIVIL 

OBJETIVA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. 

Acidente de trânsito causado por buraco em via pública municipal. 

Responsabilidade civil objetiva do Município na espécie. Inteligência do 

artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Dever de indenizar, 

independentemente de culpa ou dolo, bastando a comprovação do nexo 

causal e do dano, que foram evidenciados quantum satis. Culpa exclusiva 

ou concorrente da motorista não demonstrada. Dano material referente ao 

valor da franquia do seguro do veículo danificado, que foi devidamente 

comprovado e deve ser indenizado. Mero dissabor que não caracteriza 

lesão moral e desautoriza a compensação pretendida a este título. 

Recurso provido em parte. (Processo APL 10035536420168260297 SP 

1003553-64.2016.8.26.0297 Orgão Julgador 28ª Câmara de Direito Privado 

Publicação 20/06/2017 Julgamento 20 de Junho de 2017 Relator Dimas 

Rubens Fonseca) Portanto, analisando-se as nuances da lide, os 

pressupostos da responsabilidade civil restaram indubitavelmente 

configurados. Além disso, pelas imagens juntadas pelo autor, é possível 

observar que se trata de um buraco enorme e que não possui nenhuma 

sinalização indicando sua existência. Cumpre mencionar, que é dever do 

Município manter suas vias conservadas, de modo que os cidadãos 

possam trafegar dignamente por elas. Assim, é certo que o fato danoso 

se deu por culpa do requerido que tem o dever de manutenção e 

conservação da via, sendo que falhou na prestação de seus serviços. No 

que tange à indenização por danos morais, entendo pela procedência. 

Além da constatação do nexo causal entre o dano relatado e a omissão do 

requerido, que não foi diligente na manutenção da via, evidente o 

transtorno suportado pelo autor, que sequer teve suporte do SAMU para 

atendimento de seus ferimentos. Assim, resta configurado que os 

transtornos sofridos pelo autor, ultrapassam o mero aborrecimento e que 

devem ser indenizados. Dessa forma, na fixação do quantum 

indenizatório, deve-se sempre ter o cuidado de não proporcionar, por um 

lado, um valor que para o autor se torne inexpressivo e, por outro, que 

seja causa de enriquecimento injusto, nunca se olvidando, que a 

indenização do dano imaterial, tem efeito sancionatório ao causado do 

dano e compensatório à vítima, em observância aos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade. Nesta linha de raciocínio, entendo que o 

valor de R$2.000,00 (dois mil reais) de danos morais atenta para os 

critérios acima mencionados, sobretudo para o caráter 

punitivo-pedagógico, o qual nada mais é do que evitar que novos danos 

sejam causados por este mesmo fato. Quantos aos danos materiais, 

levando em consideração que este deve ser comprovado e que o autor 

juntou nota fiscal do conserto do veículo, fixo o dano material no valor de 

R$325,00 (trezentos e vinte e cinco reais). Isso posto, declaro resolvido o 

mérito da lide, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e: a. Condeno o réu ao 

pagamento de R$325,00 (trezentos e vinte e cinco reais) de indenização 

por danos materiais, cujo valor há de ser corrigido monetariamente pelos 

índices oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, 

ambos, contados da data desta sentença. b. Condeno o réu ao pagamento 

de R$2.000,00 (dois mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor 

há de ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, 

acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados da data desta 

sentença. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no Pje. Remeto o Projeto de Sentença a 

análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste, 18 de junho de 2018. Janaina Manhani de 

Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 18.06.2018 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010860-68.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRÉ WILLIAM CHORMIAK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRÉ WILLIAM CHORMIAK OAB - MT14861/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ECCO DO BRASIL INFORMATICA E ELETRONICOS EIRELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA BARROS BOTEGA OAB - MG114857 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8010860-68.2016.8.11.0037 

Promovente: ANDRÉ WILLIAM CHORMIAK Promovida: ECCO DO BRASIL 

INFORMATICA E ELETRONICOS EIRELI Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos pela parte autora em face de decisão que suspendeu 

a execução em razão de recuperação judicial da ré. É o relatório. DECIDO. 

De início, cumpre salientar que os embargos de declaração constituem 

instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento 

obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se 

impunha pela sentença ou acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro 

material, servindo, dessa forma, como instrumento de aperfeiçoamento do 

julgado (CPC, art. 1.022). Assim, não se prestam para reexaminar, em 

regra, atos decisórios alegadamente equivocados ou para incluir no 

debate novos argumentos jurídicos, uma vez que o efeito infringente não é 

de sua natureza, salvo em situações excepcionais. A parte autora alega 

que a decisão é omissa em relação a não ter enfrentado todos os 

argumentos lançados, bem como ter deixado de seguir súmulas invocadas 

por ele. Com tais considerações, acolho os embargos opostos pela ré, 

com efeito modificativo, para sanar omissão apresentado e modificar a 

decisão nos seguintes termos: “Analisando-se os autos, verifica-se que 

no presente caso não se aplica os termos da Lei 11.101/2005, uma vez 

que a constituição do débito se deu após o pedido de recuperação judicial. 

O pedido de recuperação judicial foi realizado na data de 29/01/2016 e o 

crédito do autor foi constituído pela sentença proferida nos autos na data 

de 28/04/2017. Assim, por ter sido o crédito constituído posteriormente ao 

pedido de recuperação judicial, não se mostra prudente submeter tal 

crédito aos efeitos da recuperação judicial. Vejamos: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

CRÉDITO CONSTITUÍDO POSTERIORMENTE AO DEFERIMENTO DO 

PROCESSAMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

RECURSO PROVIDO. - Tendo sido o crédito executado constituído após o 

pedido e o deferimento da recuperação judicial das agravadas, não se 

sujeita aos seus efeitos, nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005, 

sendo indevida a suspensão da execução. (TJ-MG - AI: 

10000170117105001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 

30/07/0017, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

03/08/2017)” (grifo nosso) Portanto, não se aplica a suspenção da 

execução ao presente caso, devendo esta ser prosseguida.” Com tais 

considerações, acolho os embargos opostos pelo autor, com efeito 

modificativo e: a) Torno nula a decisão proferida no ID de n° 9715393. b) 

Determino o prosseguimento da execução em face da ré. Publicado no 

PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz 

de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 18 de 

junho de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 18.06.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011531-91.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA ROMEIRO NOVAIS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA ALVES ARANA FRANZAO OAB - MT0018597A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA - FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

APLICADAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011531-91.2016.8.11.0037 

Promovente: AMANDA ROMEIRO NOVAIS Promovido: UNIC EDUCACIONAL 

LTDA - FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por AMANDA ROMEIRO NOVAIS em 

face de UNIC EDUCACIONAL LTDA - FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

APLICADAS Devidamente citado, a reclamada apresentou contestação 

tempestiva. A audiência de conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO E 

DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se consubstanciado 

o bastante para julgamento sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme faculta o artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com 

fundamento nos princípios da celeridade e economia processual. No caso 

em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes os elementos da 

relação de consumo. De um lado a consumidora nos termos do artigo 2° do 

CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe o artigo 3°, caput, da 

mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 

1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do ônus da prova 

encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face 

da hipossuficiência técnica, científica, informacional e econômica da 

reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e diante da 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos do art. 

14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da prova, 

conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os requisitos 

vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da Reclamante na 

produção de provas técnicas, além da notória desvantagem econômica 

entre as partes. Passo à análise do mérito. A autora alega que ingressou 

originariamente em curso de agronomia junto a instituição ré e por não 

possuir condições de arcar com as mensalidades, mantinha contrato junto 

ao FIES. Alega que realizou a troca de curso para o curso de Fisioterapia 

e requereu também o aditamento de transferência de curso junto ao FIES. 

Afirma que realizou os aditamentos do 1° e 2° semestres, entretanto 

durante as provas finais do segundo semestre foi surpreendida com a 

notícia de que seu nome não estaria na lista e que deveria procurar o 

setor responsável. Assevera que embora as várias tentativas de 

solucionar o impasse, não foi possível resolver, sendo que a mesma se 

viu obrigada a pedir desistência do curso, vez que reprovou de duas 

matérias por não poder realizar a prova. Por fim, aduz que ré vem 

realizando cobranças indevidas e em razão de todo ocorrido sofreu dano 

de ordem moral. A ré por sua vez, contesta a ação alegando que a autora 

não realizou o aditamento para o 2° semestre, somente para o 1° 

semestre. Relata que não realizou nenhuma cobrança indevida referente 

ao segundo semestre, vez que a matrícula foi cancelada e não gerou 

dívida junto a instituição. Analisando a questão discutida verifico que 

razão assiste a requerida, vez que não há nos autos nenhuma 

comprovação de cobranças indevidas, bem como que restou demonstrado 

que a autora apenas realizou aditamento para o 1° semestre do curso de 

fisioterapia. Analisando-se os documentos juntados pela própria autora, 

bem como os documentos juntados pela ré, é possível verificar que o 

aditamento realizado pela autora refere-se ao 1° semestre, bem como o 

e-mail com a confirmação do aditamento é claro ao afirmar que o 

aditamento do 1° semestre foi concluído. Portanto, a autora é quem deu 

causa ao cancelamento de sua matrícula, vez que não realizou o 

aditamento referente ao 2° semestre. Assim, não tem que se falar em dano 

moral e material, vez que não verificada nenhuma irregularidade por parte 

da ré que tenha ensejado tais prejuízos. Em razão do exposto, declaro 

resolvido o mérito da lide, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais e: a. Indefiro os pedidos de dano material e moral. 

Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação 

do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do 

Leste, 18 de junho de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 18.06.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000363-17.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NARDES & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n 1000363-17.2016.8.11.0037 

Promovente: NARDES & CIA LTDA - EPP Promovido: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados os autos, 

Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

ação promovida por NARDES & CIA LTDA – EPP em face de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Devidamente citada, a 

reclamada apresentou contestação tempestiva. A audiência de conciliação 

restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico 

que encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que 

presentes os elementos da relação de consumo. De um lado o consumidor 

nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor conforme 

dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. Os serviços prestados 

aperfeiçoam-se ao que preceitua o Parágrafo 2° do artigo 3° do CDC. 

Nesse passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada 

nos termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Passo à análise do 

mérito. Alega a autora que é proprietária do imóvel urbano, localizado em 

Primavera do Leste/MT, na Avenida Dom Aquino, n. 01, bairro Centro 

Leste, sob a UC - Unidade Consumidora 6/1952947-8. Aduz que a referida 

Unidade consumidora estava ligada em nome da empresa Araras Pantanal 

Hortifrutigranjeiros Ltda (CNPJ n. 07.957.246/0001-03), antiga locatária do 

referido imóvel, entretanto esta foi despejada do imóvel no início do mês de 

julho de 2016. Afirma que o local estava com a energia cortada, entretanto 

não tem conhecimento do motivo do desligamento. Assevera que no dia 28 

de julho de 2016 compareceu até a sede da empresa ré e requereu o 

religamento, entretanto até a data de 11 de novembro de 2016 o 

religamento não havia acontecido. A ré, por sua vez, apresenta 

contestação requerendo a extinção da ação por perda do objeto, vez que 

realizou a religação e a mudança da titularidade para o nome da empresa 

autora. Compulsando os autos, verifico que razão assiste a parte autora, 

eis que a ré agiu de forma negligente, além de prestar serviço falho e 

contrário a resolução da ANEEL ao não restabelecer o fornecimento de 

energia elétrica do imóvel da autora. Pois bem, a RESOLUÇÃO 

NORMATIVA Nº 414/2010 da ANEEL estabelece que a distribuidora de 

energia deverá restabelecer o fornecimento de energia de imóvel urbano 

no prazo de 24 horas. Vejamos: “Art. 176. A distribuidora deve 

restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados 

ininterruptamente: I – 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de 

unidade consumidora localizada em área urbana;” No presente caso, a 

autora solicitou o religamento no dia 28 de julho de 2016, entretanto a ré 

não realizou o religamento requerido. Considerando que a ré não trouxe 

aos autos nenhuma prova de que realizou o religamento no prazo 

determinado, entendo que o mesmo não foi realizado. Sendo assim, 

entendo pela procedência da demanda. Em razão do exposto, declaro 

resolvido o mérito da lide, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e: a) 
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Ratifico a liminar concedida no autos para determinar que, a ré promova, a 

religação da energia elétrica na unidade consumidora da autora, bem como 

proceda sua transferência da titularidade da unidade, conforme requerido 

na inicial. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, 

da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE.Transitada em julgado, dê-se baixa 

nos autos. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. 

Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 

18 de junho de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 18.06.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004866-47.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO WETEL CHAPEACAO E PINTURA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS OAB - MT0013058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVO BRUNETTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1004866-47.2017.8.11.0037 

Promovente: AUTO WETEL CHAPEACAO E PINTURA LTDA - ME 

Promovido: IVO BRUNETTA Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por AUTO WETEL CHAPEACAO E PINTURA LTDA - ME em face de IVO 

BRUNETTA. A audiência de conciliação foi inexitosa. FUNDAMENTO E 

DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se consubstanciado 

o bastante para julgamento sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme faculta o artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com 

fundamento nos princípios da celeridade e economia processual. 

Preliminarmente Da Justificava do Réu pela ausência em Audiência de 

Conciliação O réu juntou atestado médico comprovando a impossibilidade 

de comparecimento em audiência de conciliação. Acolho a justificativa 

apresentada pelo réu e ainda, deixo de designar nova audiência em razão 

de a parte ré não demonstrar interesse em realizar composição amigável, 

bem como por questões de celeridade e economia processual que são 

princípios norteadores dos Juizados Especiais. Passo à análise do mérito. 

Aduz a Autora que presta serviços de lanternagem/funilaria e pintura de 

veículos automotores e que no dia 19/12/2014, foi procurada pelo Réu 

para prestação de serviços no veículo L200 Triton Placa QBB 3407. 

Afirma a autora que os serviços foram executados, sendo que o valor 

total da prestação de serviço seria de R$4.000,00 (quatro mil reais). Alega 

que ficou acordado que o pagamento seria de R$2.000,00 (dois mil reais) 

na retirada do veículo e o restante seria pago mediante expedição de 

boleto bancário para vencido no dia 18/01/2015. Assevera que até o 

presente momento o réu não efetuou o pagamento, sendo que o título foi 

protestado. O réu contesta a ação alegando que efetuou todo o 

pagamento pelos serviços prestados, bem como afirma que os 

documentos juntados pela autora não são capazes de comprovar as 

alegações desta. Entendo que o pleito da parte autora merece 

acolhimento. Analisando-se os autos, verifica-se que a autora comprovou 

suas alegações, trazendo aos autos orçamento com os valores dos 

serviços prestados, bem como o boleto expedido e não pago. O réu 

alegou que a Ordem de Serviço não foi assinada por ele, entretanto 

afirmou que houve a execução dos serviços, bem como aduziu que pagou 

o valor avençado, entretanto não juntou nenhum documento para 

comprovar o pagamento alegado, e, portanto, não comprovou os fatos 

impeditivos, extintivos e modificativos do direito da autora. Portanto, 

entendo que o reclamado contratou a autora para a execução dos 

serviços e estes foram devidamente executados, entretanto o réu não 

efetuou o pagamento remanescente da dívida. Em razão do exposto, 

declaro resolvido o mérito da lide, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e: 

a. Condeno o réu ao pagamento R$3.559,04 (três mil quinhentos e 

cinquenta e nove reais e quatro centavos), à parte autora, corrigido 

monetariamente pelo INPC-IBG e acrescido de juros legais de 1% ao mês a 

contar da citação; Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 18 de junho de 2018. Janaina 

Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

18.06.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000199-18.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000199-18.2017.8.11.0037 

Promovente: RODRIGO MARTINS DA SILVA Promovido: OI S.A. Trata-se 

de Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face da 

sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, sob a 

alegação de contradição no comando sentencial. É o relatório. DECIDO. De 

início, cumpre salientar que os embargos de declaração constituem 

instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento 

obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se 

impunha pela sentença ou acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro 

material, servindo, dessa forma, como instrumento de aperfeiçoamento do 

julgado (CPC, art. 1.022). Assim, não se prestam para reexaminar, em 

regra, atos decisórios alegadamente equivocados ou para incluir no 

debate novos argumentos jurídicos, uma vez que o efeito infringente não é 

de sua natureza, salvo em situações excepcionais. Analisando-se os 

autos, entendo que o presente embargos merece acolhimento, vez que as 

negativações existentes em nome do autor foram declaradas nulas. Com 

tais considerações, acolho os embargos opostos pela ré, com efeito 

modificativo, para sanar o vício apresentado, modificando os seguintes 

parágrafos: “No que concerne aos danos morais, em análise à declaração 

juntada nos autos pela própria parte reclamante, verifica-se que esta 

possui OUTRAS RESTRIÇÕES. Não pode se dizer moralmente atingido 

aquele que possui outra restrição, como os noticiados no extrato do SPC. 

Nesse sentido: “Súmula 385 (STJ)- Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” 

Assim, não há o que se falar de abalo de crédito, e, consequentemente 

indenização por dano moral. Assim, não é possível reconhecer que o 

consumidor tenha experimentado com a inscrição indevida qualquer 

sentimento vexatório ou humilhante, porque a situação não lhe seria 

incomum.” Para incluir o seguinte: “Quanto ao pedido de dano moral, a 

relação aqui travada entre as partes é de natureza consumerista, 

devendo ser aplicado os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Sendo assim, com respeito à reparação moral, de igual modo, 

entendo pela procedência. No momento em que a requerida incluiu o nome 

do autor nos Órgãos de Proteção ao Crédito, por uma dívida oriunda do ato 

ilícito da reclamada, causou a ele dano de ordem moral, dada a sensação 

de ser visto como ele não é, ou seja, mau pagador. Ademais, no presente 

caso, o dano moral é considerado presumido ou in re ipsa, 

prescindindo-se de comprovação, pois insuscetível de demonstração no 

mundo fático a dor, a angústia, a intranquilidade, enfim, o abalo psíquico e 

quaisquer outras ofensas à personalidade da pessoa, haja vista que 

integra o rol de direito extrapatrimoniais e sua exigência de comprovação 

supera, em muito, os limites da razoabilidade. Nesse sentido: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. 

INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. 

DANO MORAL PRESUMIDO. IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO 

INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento 

uniforme no sentido de que a inscrição/manutenção indevida do nome do 

devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou 

seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados 

são presumidos. 2. A quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se 

mostra exorbitante, o que afasta a necessidade de intervenção desta 

Corte Superior. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Os juros de mora são 

devidos a partir do evento danoso, conforme enunciado da Súmula 

54/STJ. 4. Agravo não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 346089 PR 
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2013/0154007-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 27/08/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

03/09/2013). Forte nessas razões, concluo pelo cabimento dos danos 

morais. Resta, contudo, valorar o quantum. Desta feita, entendo cabível a 

repressão eficiente de todo abuso praticado no mercado de consumo, 

capaz de causar prejuízos aos consumidores (art. 4º, VI do CDC) seja 

material ou moral. Por tais razões, considerando que a fixação do quantum 

deve ser suficiente para evitar enriquecimento sem causa à reclamante, 

bem como, resultar irrisória soma à reclamada, fixo a quantia de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Assim, condeno a ré ao 

pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, 

corrigido monetariamente (INPC/IBGE), e acrescido de juros legais de 1% 

ao mês, ambos a contar desta sentença.” Desta forma, acolho os 

presentes embargos, com efeito modificativo, para sanar o vício apontado 

quanto ao dano moral. Publicado no PJE. Remeto para análise e 

homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. 

Primavera do Leste, 18 de junho de 2018. Janaina Manhani de Carvalho 

Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 18.06.2018 Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011534-46.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIANE GABRIEL DE CASTRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011534-46.2016.8.11.0037 

Promovente: CHRISTIANE GABRIEL DE CASTRO Promovido: SECRETARIA 

DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE E ESTADO DE MATO GROSSO. Vistos e examinados os autos, 

Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

ação promovida por CHRISTIANE GABRIEL DE CASTRO em face de 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE E ESTADO DE MATO GROSSO. Devidamente 

citados, o reclamado primeiro reclamado apresentou contestação 

tempestiva. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que 

encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. Passo à análise do mérito. Alegou a autora, à época 

da propositura da ação, estava com 42 anos de idade e necessitava 

urgentemente de uma consulta com um especialista em joelho. Aduz ter 

solicitado ao Município de Primavera a gratuidade do tratamento, 

entretanto, não obteve resposta. Afirma não possuir condições de arcar 

com os custos da consulta, bem como que tal consulta deveria ser 

realizada com extrema urgência, ante o possível agravamento do 

problema. O Estado emergiu contra a ordem e a qualquer determinação de 

multa que poderia ser deferida pelo magistrado. Analisando-se os autos, 

observa-se que a tutela de urgência foi indeferida na decisão de ID 

n°3345285. Pois bem. Insta mencionar que a saúde da população é dever 

da União, Estados e Municípios e garantia do cidadão, devendo aqueles 

proporcionarem o suficiente para o seu bem estar. Assim, com 

fundamento no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, nenhum cidadão 

poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde. O Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana abrange o direito do cidadão ao recebimento 

de amplo atendimento médico, de forma gratuita, desde que prescritos por 

profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, 

desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o 

comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de 

colocar em risco sua própria vida. O artigo 196 da Carta Magna consagra 

o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas 

sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer 

tratamento", mas o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa 

enferma maior dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "Art. 196. A 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação". Analisando a narrativa 

fática descrita na exordial em confronto com os elementos probatórios 

carreados aos autos, denota-se que o paciente estava necessitando, com 

urgência, de uma consulta com MEDICO ESPECIALISTA EM JOELHO, que, 

no entanto, não estava sendo disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde 

e a demora agrava ainda mais o estado da autora. Ademais, não se pode 

restringir o direito a vida e a saúde devido a formalismos injustificados do 

Estado. Ressalto ainda que a pretensão do requerente se justifica na 

medida em que "assegurar-se o direito à vida a uma pessoa, 

propiciando-lhe medicação específica que lhe alivia até mesmo 

sofrimentos e a dor de uma moléstia ou enfermidade irreversível, não é 

antecipar a tutela jurisdicional através de medida cautelar, mas garantir-lhe 

o direito de sobrevivência" (RSTJ 106/109-113). A jurisprudência, assim 

tem entendido: "CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – 

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E 

SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO. O valor fixado a título de multa, pelo descumprimento de 

ordem judicial, deve-se mostrar razoável e proporcional. Não se mostra 

viável a substituição da multa por bloqueio judicial, já que aquela somente 

terá incidência no caso de descumprimento da obrigação imposta. 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE –ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE 

STENTS FARMACOLÓGICOS – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 196 

DA CRF – REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR 

BLOQUEIO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida 

e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio 

de consultas, realização de exames e de cirurgias, em todos os graus de 

complexidade, e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao 

cidadão, ao qual deve o gestor prestar incondicional e irrestrita atenção 

(CRF, art. 196). A substituição da multa pelo bloqueio on line é medida 

excepcional, que só deve ser aplicada, quando houver demonstração de 

descumprimento ou evidente ameaça de descumprimento da decisão 

judicial.". (TJ/MT. Apelação / Remessa Necessária 111264/2016, DES. 

MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, 

Publicado no DJE 16/11/2016) Por fim, destaco que, no presente caso, o 

Poder Judiciário não figura como co-gestor dos recursos destinados à 

saúde, interferindo no orçamento do Estado. Não significa violação ao 

princípio de independência e harmonia dos Poderes, já que no campo de 

obrigação contraposta há interesse individual indisponível, inexistindo 

discricionariedade administrativa. Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz 

presente apenas e tão somente para inibir a execução das irregularidades 

praticadas pela administração, que, de fato, não observou os princípios 

constitucionais. Assim, demonstrado que o requerido não se desincumbiu 

de seu ônus probatório, bem como amparado pelos elementos de cognição 

aportados aos autos pela autora, outra solução não resta senão a 

procedência da demanda. Ante o exposto, declaro resolvido o mérito, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais e: a- Condeno solidariamente os 

requeridos a submeterem a autora a consulta com MEDICO ESPECIALISTA 

EM JOELHO, e demais tratamentos necessários ao restabelecimento da 

saúde da autora, desde que não ultrapasse o teto do Juizado Especial da 

Fazenda Pública. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a 

análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste, 18 de junho de 2018. Janaina Manhani de 

Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 18.06.2018 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002222-34.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

S. L. BUSNARDO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUBER ALVES PEIXOTO DE FARIA OAB - MT19165/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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SIMONE DOS SANTOS OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LUIS BERTICELLI OAB - MT21675/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1002222-34.2017.8.11.0037 

Promovente: S. L. BUSNARDO - ME Promovido: SIMONE DOS SANTOS 

OLIVEIRA Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Embargos à Execução opostos pela 

parte ré, sob alegação de não preenchimento dos requisitos da nota 

promissória, bem como excesso de execução. Passo à análise do mérito. 

O primeiro requisito da execução não é um título líquido, certo e exigível, 

mas sim uma obrigação certa, líquida e exigível materializada em um título 

executivo. No presente caso, verifica-se que as Notas Promissórias 2 e 3 

não contém data de emissão e conforme os artigos 75 e 76 do Decreto n° 

57.663 de 24 de janeiro de 1966, a ausência de alguns dos requisitos faz 

com que perca a eficácia de nota promissória. Vejamos: “Art. 76. O título 

em que faltar algum dos requisitos indicados no artigo anterior não 

produzirá efeito como nota promissória, salvo nos casos determinados 

das alíneas seguintes. a. A nota promissória em que se não indique a 

época do pagamento será considerada à vista. b. Na falta de indicação 

especial, o lugar onde o título foi passado considera-se como sendo o 

lugar do pagamento e, ao mesmo tempo, o lugar do domicílio do subscritor 

da nota promissória. c. A nota promissória que não contenha indicação do 

lugar onde foi passada considera-se como tendo-o sido no lugar 

designado ao lado do nome do subscritor.” Portanto, as notas 

promissórias 2/5 e 3/5 não produz seus efeitos, o que impede a cobrança 

do valor ali constante pela via executiva, sendo necessário inicialmente a 

instauração de processo de conhecimento. Nesse sentido: “EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – AUSÊNCIA NA 

CÁRTULA DE INDICAÇÃO DO LOCAL E DA DATA DE EMISSÃO – 

REQUISITOS ESSENCIAIS – INEFICÁCIA EXECUTIVA - EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - PRETENSÃO DE REFORMA – 

DESCABIMENTO – Referidas informações omitidas na cártula eram 

essencias para conferir-lhe o status de título executivo, consoante 

disposto no artigo 75, alínea 6, e artigo 76, ambos do Decreto nº 57.663 de 

24/01/1966 – Lei Uniforme de Genébra. Precedentes. Todavia, as 

omissões da cambial poderiam ser completadas até o ajuizamento da ação 

executiva (Súmula 387 STF), o que, entretanto, não foi efetuado, tornando 

descabida a pretensão da exequente de realização da referida 

providência na esfera judicial. Sentença mantida - Recurso desprovido, 

com majoração dos  honorá r ios  advoca t í c ios .  (TJ -SP 

10088583320168260037 SP 1008858- 33.2016.8.26.0037, Relator: Walter 

Fonseca, Data de Julgamento: 12/04/2018, 11ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 16/04/2018)” Assim, tenho que apenas as notas 

promissórias 4/5 e 5/5 preenchem os requisitos para serem cobradas na 

via executiva. Portanto, o valor do débito constante nos títulos é de 

R$338,00 (trezentos e trinta e oito reais), que deve ser corrigido 

monetariamente e acrescidos de juros de 1% ao mês desde as datas dos 

respectivos vencimentos. Ante o exposto, recebo os Embargos e os 

ACOLHO, para determinar a inexigibilidade das notas promissórias 2/5 e 

3/5 e: a) Determino que a ré efetue o pagamento à parte autora do valor de 

R$338,00 (trezentos e trinta e oito reais), cujo valor há de ser corrigido 

monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros 

legais de 1% ao mês, ambos, contados da data dos respectivos 

vencimentos. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e 

homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. 

Primavera do Leste, 18 de junho de 2018. Janaina Manhani de Carvalho 

Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 18.06.2018 Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010058-70.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

R. SABBADINE & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO AOS TRANSPORTADORES - 

ASBRAT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO AUGUSTO OAB - MG0160893A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

DESPACHO Processo n. 8010058-70.2016.8.11.0037 Promovente: R. 

SABBADINE & CIA LTDA - EPP Promovido: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, Analisando-se os 

autos, observa-se que a autora não foi intimada para impugnar a defesa. 

Sendo assim, intima-se a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

apresente impugnação à defesa apresentada pela ré. Intima-se, 

cumpra-se. Publicado no PJE. Primavera do Leste, 18 de junho de 2018. 

Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo o despacho 

acima. P. Leste-MT, 19.06.2018. Eviner Valério - Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012137-22.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NAIRACY GABRIEL COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8012137-22.2016.8.11.0037 

Promovente: NAIRACY GABRIEL COSTA Promovido: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela 

parte autora em face da sentença, que julgou procedente os pedidos 

formulados na inicial, sob a alegação de contradição no comando 

sentencial. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre salientar que os 

embargos de declaração constituem instrumento processual com o 

escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão 

sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela sentença ou acórdão 

ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como 

instrumento de aperfeiçoamento do julgado (CPC, art. 1.022). Assim, não 

se prestam para reexaminar, em regra, atos decisórios alegadamente 

equivocados ou para incluir no debate novos argumentos jurídicos, uma 

vez que o efeito infringente não é de sua natureza, salvo em situações 

excepcionais. Alega a embargante que a sentença é contraditória quanto 

ao início da contagem para aplicação dos juros, pois colado julgado do STJ 

na decisão no sentido de que este é aplicado desde o evento danoso, ao 

passo que na parte dispositiva da sentença o Juízo o aplicou a partir da 

data do arbitramento. Não obstante a aparente contradição, o acórdão do 

STJ foi juntado para fundamentar tão somente o cabimento dos danos 

morais. Quanto à parte que se refere à Súmula 54, este Juízo não acolhe 

este fundamento para as condenações em dano moral, por considerar que 

o valor do dano foi aferido no momento da sentença, e não por ocasião do 

evento danoso, sendo incongruente, sob este prisma, retroagir o termo 

inicial dos juros a serem aplicados sobre a indenização. Com tais 

considerações, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, mantendo a sentença tal como prolatada. Publicado no 

PJE. Por sua vez, REJEITO O RECURSO INOMINADO DO RECLAMADO 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A POR SER INTEMPESTIVO, visto 

que a intimação da sentença se deu em 05.03.2018 (data que os 

advogados desta registraram ciência, conforme ABA EXPEDIENTES), ao 

passo que o recurso foi protocolado somente em 14.03.2018 (id. 

12214044), quando o prazo fatal era 19.02.2018, também conforme se 

confere da aba expedientes. Remeto para análise e homologação do MM. 

Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 

18 de junho de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 19.06.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001960-84.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES CAMPOS OAB - MT0014762A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001960-84.2017.8.11.0037. Vistos, Cuida-se de Execução de título 

executivo fundado em honorários advocatícios como defensor dativo, 

arbitrados nos autos n.º 173697, 178801, 174991, 169358, 177093, 

182661, 164202, 161786, 178482, 175956, 178404 e 150009, consoante 

se verifica das certidões em anexo. Citada a Fazenda Pública, esta não se 

opôs a execução, requerendo a homologação do valor requerido (Id 

12108398). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. Postula-se o 

pagamento do valor R$ 5.280,03 (CINCO MIL E DUZENTOS E OITENTA 

REAIS E TRES CENTAVOS), cujo pedido foi instrumentalizado com a(s) 

certidão(ões) expedida(s) pelo Gestor Judiciário daquela Vara (art. 374, 

inc. IV; art. 405; art. 425, inc. I, todos do NCPC), com indicação do(s) 

processo(s) onde o exequente funcionou como advogado dativo. 

Registre-se, de início, que “A decisão judicial que arbitra honorários 

advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, líquido, 

certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, 

do CPC, independentemente da participação do Estado no processo e de 

apresentação à esfera administrativa para a formação do título”. Julgados: 

STJ, AgRg no REsp 1537336/MG, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

T2, DJe 28/09/2015; STJ, AgRg no REsp 1.370.209/ES, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 14/06/2013; STJ, AgRg no 

AREsp 544.073/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 20/10/2014. Dessa forma, 

o pleito deve ser acolhido, pois embasado em certidões líquidas, certas e 

exigíveis. Ante o exposto, homologa-se o cálculo/valor apresentado pela 

parte exequente na petição/planilha, no valor de R$ 5.280,03 (CINCO MIL E 

DUZENTOS E OITENTA REAIS E TRES CENTAVOS), referente aos 

honorários advocatícios de defensor dativo, cujo valor deverá ser 

corrigido monetariamente e acrescido de juros na forma do art. 1°-F da Lei 

9.494/1997 e da modulação dos seus efeitos pela ADI 4357. Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado. Solicite-se ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

a apuração do valor líquido devido, juntamente com a distinção da 

atualização monetária, juros e deduções tributárias, nos termos do artigo 

3º do Provimento nº 11/2017-CM, instruindo-se o expediente com as 

peças exigidas naquele Provimento. Enquadrando-se o débito como RPV 

(art. 13, § 2º, da Lei 12.153/2009 c/c art. 1º da Lei Estadual 10.656/2017), 

expeça-se ofício requisitório diretamente ao ente público citado, para 

pagamento do valor indicado por aquele Departamento, no prazo de 60 

(sessenta) dias, cabendo à Fazenda Pública emitir e recolher as guias de 

tributação, assim como comprovar todos os pagamentos nos autos. O 

ofício requisitório deverá obedecer ao modelo constante do Provimento nº 

11/2017-CM, bem como ser instruído com as peças lá apontadas. 

Comprovado o pagamento no prazo de 60 (sessenta) dias (art. 13, inc. I, 

da Lei 12.153/2009), arquive-se o processo. Decorrido esse prazo sem o 

pagamento, solicite-se do Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça a apuração da mora, para fins de 

sequestro do numerário, em conformidade com o artigo 13, § 1º, da Lei 

12.153/2009 e o Provimento nº 11/2017-CM. Intime-se a parte exequente 

para que apresente o documento físico da Certidão no Cartório, que 

deverá retê-la para fins de cancelamento. Incabível a condenação em 

custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 27 da Lei 12.153/2009). Publicada e registrada no processo 

eletrônico. Intime(m)-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 19 de junho 

de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000923-85.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES CAMPOS OAB - MT0014762A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000923-85.2018.8.11.0037. Vistos, Cuida-se de Execução de título 

executivo fundado em honorários advocatícios como defensor dativo, 

arbitrados nos autos n.º 191502, 192512, 193161, 193357, 193177, 

1925016, 192701, 193377, 191248, 191463, 193409, 165108, consoante 

se verifica das certidões em anexo. Citada a Fazenda Pública, esta não se 

opôs a execução, requerendo a homologação do valor requerido (Id 

12653002). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. Postula-se o 

pagamento do valor R$ 5.379,06 (CINCO MIL E TREZENTOS E SETENTA E 

NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS), cujo pedido foi instrumentalizado com 

a(s) certidão(ões) expedida(s) pelo Gestor Judiciário daquela Vara (art. 

374, inc. IV; art. 405; art. 425, inc. I, todos do NCPC), com indicação do(s) 

processo(s) onde o exequente funcionou como advogado dativo. 

Registre-se, de início, que “A decisão judicial que arbitra honorários 

advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, líquido, 

certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, 

do CPC, independentemente da participação do Estado no processo e de 

apresentação à esfera administrativa para a formação do título”. Julgados: 

STJ, AgRg no REsp 1537336/MG, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

T2, DJe 28/09/2015; STJ, AgRg no REsp 1.370.209/ES, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 14/06/2013; STJ, AgRg no 

AREsp 544.073/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 20/10/2014. Dessa forma, 

o pleito deve ser acolhido, pois embasado em certidões líquidas, certas e 

exigíveis. Ante o exposto, homologa-se o cálculo/valor apresentado pela 

parte exequente na petição/planilha, no valor de R$ 5.379,06 (CINCO MIL E 

TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS), referente 

aos honorários advocatícios de defensor dativo, cujo valor deverá ser 

corrigido monetariamente e acrescido de juros na forma do art. 1°-F da Lei 

9.494/1997 e da modulação dos seus efeitos pela ADI 4357. Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado. Solicite-se ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

a apuração do valor líquido devido, juntamente com a distinção da 

atualização monetária, juros e deduções tributárias, nos termos do artigo 

3º do Provimento nº 11/2017-CM, instruindo-se o expediente com as 

peças exigidas naquele Provimento. Enquadrando-se o débito como RPV 

(art. 13, § 2º, da Lei 12.153/2009 c/c art. 1º da Lei Estadual 10.656/2017), 

expeça-se ofício requisitório diretamente ao ente público citado, para 

pagamento do valor indicado por aquele Departamento, no prazo de 60 

(sessenta) dias, cabendo à Fazenda Pública emitir e recolher as guias de 

tributação, assim como comprovar todos os pagamentos nos autos. O 

ofício requisitório deverá obedecer ao modelo constante do Provimento nº 

11/2017-CM, bem como ser instruído com as peças lá apontadas. 

Comprovado o pagamento no prazo de 60 (sessenta) dias (art. 13, inc. I, 

da Lei 12.153/2009), arquive-se o processo. Decorrido esse prazo sem o 

pagamento, solicite-se do Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça a apuração da mora, para fins de 

sequestro do numerário, em conformidade com o artigo 13, § 1º, da Lei 

12.153/2009 e o Provimento nº 11/2017-CM. Intime-se a parte exequente 

para que apresente os documentos físicos da Certidão no Cartório, que 

deverá retê-la para fins de cancelamento. Incabível a condenação em 

custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 27 da Lei 12.153/2009). Publicada e registrada no processo 

eletrônico. Intime(m)-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 19 de junho 

de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001877-68.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AMANTINO MARQUES DE BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAMIULZA NOGUEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001877-68.2017.8.11.0037. REQUERENTE: AMANTINO MARQUES DE 

BRITO REQUERIDO: DAMIULZA NOGUEIRA DA SILVA TERMO DE 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Números do Processo: 

1001877-68.2017.8.11.0037 Espécie: Procedimento do Juizado Especial 
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C í v e l - > P r o c e d i m e n t o  d e  C o n h e c i m e n t o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Parte(s) Autora(s): 

AMANTINO MARQUES DE BRITO. Parte(s) Ré(s): DAMIULZA NOGUEIRA 

DA SILVA. Data e horário: 19 de junho de 2018, 08h30min. PRESENTES 

Juiz Leigo Dr (a) JANAINA MANHANI DE CARVALHO Parte(s) Autora(s): 

AMANTINO MARQUES DE BRITO. Advogado (a): ALYSSON COSTA 

OURIVES. Parte Ré(s): DAMIULZA NOGUEIRA DA SILVA. Advogado (a): 

ANDRESSA MARTIGNAGO DE SOUZA – OAB.13.974. OCORRÊNCIAS 

Aberta a sessão, feito o pregão, foram constatadas as presenças acima 

mencionadas. Declarada aberta a audiência, feito o pregão, foram 

constatadas as presenças acima mencionadas. 1- O reclamado 

compromete-se a pagar ao reclamante a importância de R$ 1.200,00(um 

mil e duzentos reais), dividido em 06(seis) parcelas de R$ 

200,00(duzentos reais) cada, vencíveis em 19/07, 20/08, 19/09, 19/10, 

19/11, 19/12/2018. O pagamento será efetuado diretamente na conta de 

titularidade do promovente, cujos dados bancários serão disponibilizados 

no prazo de 24(vinte e quatro) horas. 2- Em caso de não-cumprimento do 

presente acordo, fica estipulada multa de 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da parcela inadimplida. Caso haja o atraso no pagamento de 03(três) 

parcelas consecutivas vencem-se as demais antecipadamente; 3- As 

partes declaram-se cientes de que o acordo celebrado constitui título 

executivo judicial, que poderá ensejar execução, em caso de 

descumprimento; 4- Com o presente acordo, as partes dão por resolvida a 

lide presente, ficando integralmente quitados os pedidos pleiteados na 

inicial uma vez comprovado o cumprimento do acordo. DELIBERAÇÕES 

SENTENÇA: Vistos. As partes são maiores e capazes e firmaram o acordo 

em juízo, não se vislumbrando vício na manifestação de suas vontades. 

Posto isso, homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo acima transcrito, nos termos do Artigo 269, inciso III, do CPC. Dou a 

presente por publicada em audiência, saindo todos intimados. Isento de 

custas. Nada mais havendo a consignar, por mim, Willian de Oliveira Lopes 

Carvalho, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 70219 Nr: 2527-79.2010.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZ FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 Autos código 70209

S E N T E N Ç A

Vistos, etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face 

de BRAZ FREIRE, dando-o como incurso nas penas do art. 121, §2º, inciso 

IV, do Código Penal.

Aduz que no dia 09 de março de 2010, por volta das 18h00min, na Rua 

Ipê, s/n, Bairro Bela Vista, nesta cidade e comarca, teria o denunciado 

matado a vítima José da Silva, desferindo-lhe, com animus necandi, 

disparos de arma de fogo, causando-lhe lesões que lhe causaram a 

morte, por choque hipovolêmico e hemorragia interna, conforme descrito 

na certidão de óbito de fl. 07-IP.

A denúncia foi recebida em 20 de fevereiro de 2013 (fls.84/85).

O réu foi devidamente citado (fls. 94v/95), e apresentou resposta à 

acusação (fls. 91/93).

Durante a instrução criminal foram ouvidas quatro testemunhas de 

acusação, três testemunhas de defesa e procedido o interrogatório do réu 

(termos de fls. 127; 149 e 175; e mídia de fls. 151, 176 e contracapa dos 

autos).

Em sede de alegações finais, as partes pugnaram pela impronúncia do réu 

(fls. 195/200 e 202/203).

É o relatório. Passo a decidir.

O Ministério Público pretende atribuir a Braz Freire a conduta descrita no 

art. 121, §2ª, inciso IV do Código Penal.

Para o Juiz pronunciar um acusado, basta se convença da materialidade 

do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de 

participação, nos termos do art. 413 do CPP.

Por outro lado, se não se convencer da materialidade do fato ou da 

existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, 

fundamentadamente, impronunciará o acusado, conforme o art. 414 do 

mesmo codex.

No presente caso, a despeito da prova da materialidade delitiva, 

consubstanciada dos boletins de ocorrência (fls. 10; 19/20 e 37), certidão 

de óbito da vitima (fl. 13), auto de exame de corpo de delito e mapa 

topográfico (fls. 31/32).

As testemunhas ouvidas em juízo não prestaram informações relevantes 

sobre a autoria do delito. Senão vejamos:

Denise Clara Ladica – “(...) que é proprietária de uma lanchonete próxima 

ao local do fatos; que no dia da execução compareceram em seu 

estabelecimento o réu e a vítima, os quais beberam e conversaram um 

pouco, inclusive com a declarante, e logo foram embora; que passados 

aproximadamente dez minutos ficou sabendo da morte da vítima (...)” – 

mídia contracapa dos autos.

Maria Aparecida do Nascimento – “(...) que mora a aproximadamente três 

quadras do local do crime; que no dia dos fatos ouvi barulhos aparentando 

ser estouro de bombinhas, porém, no dia seguinte ficou sabendo que eram 

tiros, os quais tiram a vida da vítima; que desconhece qualquer 

desentendimento entre o réu e a vítima (...)” – mídia contracapa dos autos.

Laercio Fermino Augusto – “(...) que no dia dos fatos esta em sua 

residência; que estava na porta de sua casa juntamente com o Sr. 

Vicente, pois o mesmo foi lhe visitar, quando em um dado momento uma 

pessoa comunicou a ocorrência da morte da vítima próximo a uma 

sorveteria, que fica a aproximadamente seiscentos metros de sua casa 

(...)” – mídia contracapa dos autos.

As testemunhas Francisco Vital e Jovercino Pereira Dias, a exemplos das 

testemunha referidas ao norte, não trouxeram qualquer elemento de 

informação que apontasse o réu como sendo possível autor dos disparos 

(mídia contracapa dos autos).

Por sua vez, ouvido em juízo, o acusado negou a prática do crime, 

declarando para tanto o que segue:

“(...) Que não matou a vítima; que a vítima era seu primo, e que estava 

residindo em Primavera do Leste juntamente com sua irmã Vanda e seu 

cunhado Vicente; que tem conhecimento que a vítima teve um 

desentendimento com seu cunhado Vicente, por causa de um celular, o 

que fez a vítima sair da casa de seu cunhado e morar com o declarante, 

tendo sua irmã Vanda vindo junto e se separado de Vicente; que sua irmã 

Vanda foi embora para São Paulo, e José continuou residindo em 

Primavera do Leste, juntamente com o declarante; que a vítima José 

chegou no domingo de São Paulo e morreu na terça feira; que antes de 

morrer a vítima lhe revelou que Vicente o estava perseguindo e 

ameaçando, pois segundo Vicente a vítima teria sido o motivo da 

separação (...)” – mídia de fl. 176.

Assim, inexistem indícios mínimos de autoria, pois as provas constantes 

dos autos não estão aptas a incriminar o réu.

Adriano Marrey e Outros, em seu Teoria e Prática do Júri, 7ª Edição, p. 

282, discursam sobre a impronúncia do réu, encartada no art. 409, do CPP 

(atual art. 413):

Se para a pronúncia é indispensável a ocorrência de fato típico, com 

indícios bastantes e sérios que apontem o réu como o autor da infração 

penal descrita, já a impronúncia – ao reverso – envolve um juízo de 

inadmissibilidade da imputação. O juiz terá verificado a inexistência da 

prova quanto ao fato objeto da denúncia e serem inconcludentes os 

indícios da pretendida autoria.

Assim, ausentes os indícios mínimos de autoria, a impronuncia do réu é 

medida que se impõe.

Ante o exposto, nos termos do art. 414 do CPP, julgo improcedente a 

pretensão acusatória impronunciando o réu BRAZ FREIRE, qualificado nos 

autos, no que diz respeito à imputação da prática de homicídio consumado.

P. R. I. C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

Primavera do Leste, 04 de junho de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 202854 Nr: 668-47.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CAROLINE OLIVEIRA DOS SANTOS, 

ALLEX TENÓRIO SANTOS DE SOUZA, MAICON GUILHERME DOS SANTOS 

QUINTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Jacinto Cáceres - OAB:OAB-MT 

25.063

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça – intimo o advogado do acusado 

para no prazo de 05 (cinco) dias, ratificar ou retificar suas alegações 

finais, porque apresentado ates do Ministério Público.

Primavera do Leste-MT, 18 de junho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

 Matrícula 21.442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 130172 Nr: 2866-96.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR JOÃO VALDUGA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Pela MMª Juíza foi deliberado: “Vistos etc. Prejudicado o ato diante da 

ausência injustificada da testemunha solicitada à f. 96. Oficie-se 

solicitando a justificativa para a falta do policial, para resposta no prazo de 

3 dias. Após, depreque-se ou volte o feito concluso para deliberação, 

conforme o caso. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 130172 Nr: 2866-96.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR JOÃO VALDUGA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Pela MMª Juíza foi deliberado: “Vistos em correição. Depreque-se a oitiva 

de Marcos ao Juízo de Rondonópolis. Para a oitiva de Marcio Henrique 

Alves redesigno o ato para o dia 15/06/2016 as 17h00min. sem prejuízo 

por medida de celeridade processual depreque-se o interrogatório de 

acusado Gilmar João Valduga Junior ao Juízo de Francisco Beltrão PR, no 

endereço constante nas fls. 86”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 143811 Nr: 1532-90.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL BORTOLON UBALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO DE MATOS VENANCIO - 

OAB:24835

 Vistos.

Diante da informação supra, redesigno a audiência para o dia 02/07/2018, 

às 15:30 horas para a oitiva das testemunhas.

Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 194451 Nr: 5947-48.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENI PEREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ROSA DE REZENDE 

HOSHIKA - OAB:12102/MT, WILLIAN DIAS CAVERSAN - OAB:MT/17543

 Por fim, a defesa aduz alguns aspectos meritórios, todavia não há como 

analisa-los nesta prematura fase processual, fazendo-se necessária 

maior dilação probatório, em especial a realização de audiência de 

instrução e julgamento, ocasião em que serão mais bem explorada as 

questões levantadas pela defesa.Sem prejuízo, não verificadas as 

hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de instrução para 

13/08/2018 às 15h30min, onde serão ouvidos o(a) ofendido(a), as 

testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).Intimem-se e se 

cumpra.Primavera do Leste, 18 de junho de 2018. ALEXANDRE DELICATO 

PAMPADO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 201243 Nr: 9018-58.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLADEMIR ROMEU DE LIMA - 

OAB:MT 20072

 A valoração das declarações testemunhais compete ao Magistrado, que 

se orientará pelo princípio do livre convencimento motivado, analisando 

todo o contexto probatório, de modo a prolatar, na fase apropriada, um 

decreto condenatório ou absolutório. Ademais, cumpre, ainda, consignar 

que a ação penal em questão encontra-se embasada por amplo material 

probatório colhido em investigação, além de que serão estritamente 

observados os direitos ao contraditório, e à ampla defesa.Portanto, rejeito 

a preliminar suscitada pelo denunciado, e mantenho o recebimento da 

denúncia pela decisão de fl. 52.Sem prejuízo, não verificadas as hipóteses 

do art. 397 do CPP, designo audiência de instrução para 02/08/2018 as 

15:30 horas, onde serão ouvidos o(a) ofendido(a), as testemunhas de 

acusação e defesa e o(a) acusado(a).Intimem-se e se cumpra.Primavera 

do Leste, 18 de junho de 2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 199605 Nr: 8337-88.2017.811.0037

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: BALANÇAS CUIABÁ LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SÉRGIO DE ALMEIDA - 

OAB:MT 4214

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 199605

Diante da concessão do pleiteado mediante mandado de segurança 

impetrado, não há razões para a continuidade do presente incidente, desta 

forma, diante da perda do objeto, haja vista que já houve a restituição da 

coisa (fls. 57 e 59), arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Intime-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 143811 Nr: 1532-90.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL BORTOLON UBALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO DE MATOS VENANCIO - 

OAB:24835

 DELIBERAÇÕES

Vistos.

Diante da informação supra, redesigno a audiência para o dia 02/07/2018, 

às 15:30 horas para a oitiva das testemunhas.
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Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim estagiária (Nicoli Damini), foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 172867 Nr: 6742-88.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO DANTAS LUNGUINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Autos código 172867

1. Indefiro o pedido formulado pelo reeducando às fls. 37/46, vez que as 

obrigações constantes à fl. 24 se tratam de condições do cumprimento da 

pena no regime semiaberto, conforme previsto nos artigos 115 e 146 da 

LEP.

 2. Ademais, o apenado não juntou aos autos qualquer documento apto a 

comprovar suas alegações.

3. Assim, prossiga o reeducando no cumprimento de sua pena.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 25 de maio de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 206931 Nr: 2679-49.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOMFIM RODRIGUES MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:

 Código 206931

Vistos, etc.

1. Designo o dia 06/08/2018 às 16:20 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 25 de abril de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 206254 Nr: 2344-30.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO DE SOUZA FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGERIO GRAHL - 

OAB:MT/ 10565

 Código 206254

Vistos, etc.

1. Designo o dia 06/08/2018 às 14:40 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 25 de abril de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003789-28.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN DE MELO BARROS (RÉU)

 

1003789-28.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o preparo da Carta 

Precatória a ser expedida. Mirela Cristina Pavani Lupion Gianetti Gestora 

Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003289-59.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGERIO TOLEDO (EXECUTADO)

 

1003289-59.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o preparo da Carta 

Precatória a ser expedida. Mirela Cristina Pavani Lupion Gianetti Gestora 

Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003001-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMOR FRIGO (EXECUTADO)

BELO SONO COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (EXECUTADO)

ANA ROSA DA SILVA FRIGO (EXECUTADO)

SILVESTRE FRIGO (EXECUTADO)

 

Processo n º :  1003001-77 .2017 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 19/06/2018. 

MARCILEIA CAPITANIO MULLER DE SOUZA Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118230 Nr: 8833-16.2014.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETRO GOMES LTDA -ME, CLAUDIR BOHRER GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLER MARQUES RIBEIRO - 

OAB:12.269-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados por ELETRO GOMES LTDA-ME e 

CLAUDIR BOHRER GOMES em face de BANCO BRADESCO S/A, todos 

qualificados nos presentes autos e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com espeque no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.CONDENO o embargante ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios 
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que FIXO em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do 

disposto no art. 85, do CPC.P.R.I.C.TRANSITADA EM JULGADO, 

traslade-se cópia para os autos principais e, após, ARQUIVEM-SE o 

presente feito, mediante as baixas e anotações pertinentes.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Às providências.Sorriso/MT., 18 de Junho de 

2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36574 Nr: 5673-61.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MATTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.104E, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, MATEUS MENEGON - OAB:

 Autos n. 5673-61.2016.811.0040 – Código: 36574.

Sentença Homologatória de Acordo

 Vistos etc.

 Sem delongas, ante a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado entre as partes (fls. 173/174), cujas cláusulas 

e condições passam a fazer parte integrante da presente sentença e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de 

Processo Civil.

 CUSTAS, se houver, pelo executado. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

indevidos.

 P.R.I.C.

 Certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, EXPEÇA-SE o competente alvará 

de liberação da quantia bloqueada nos autos.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 18 de Junho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131001 Nr: 5868-31.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉDIO JOSE DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROTERRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA - ME, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - 

OAB:14595-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133-MT, FERNANDO AUGUSTO VIERA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627-A/MT, JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - 

OAB:126.504, KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB:178033/SP

 Autos n. 5868-31.2015.811.0040 – Código Apolo: 131001.

 Vistos etc.

 Diante das razões expostas pelo demandado Banco Bradesco S/A (fls. 

154/155), DEFIRO prazo suplementar de 20 (vinte) dias para apresentação 

dos documentos necessários à perícia.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 18 de Junho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168267 Nr: 2341-03.2017.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL WITECK MARCHIORO, LUANA WITECK 

MARCHIORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DF DEUTSCHE FORFAIT AG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO CASTALDO - 

OAB:8.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA GARRIDO UCHÔA 

- OAB:157.192/SP, DANIEL MATIAS DE ARAUJO - OAB:233.079-A, 

GISELLE NERI DANTE - OAB:156783, KAREN DA SILVA REGES - 

OAB:185.010/SP, WALDEMAR DECCACHE - OAB:140500-A

 É o breve relato. Decido.De largada, ante a apresentação dos 

documentos juntados às fls. 182 e ss dos autos, expeça-se o necessário 

ao cumprimento da decisão liminar deferida, lavrando-se o respectivo 

termo de caução, o qual deve ser subscrito pelo proprietário do bem 

imóvel e sua esposa, se casado for.Suplantada a questão afeta à caução, 

julgo prejudicada a prel iminar arguida em sede de 

contestação.Derradeiramente, presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais, declaro o processo saneado.Em cumprimento 

ao disposto no art. 357 II do atual CPC, anoto que a prova deverá recair 

sobre os seguintes pontos controvertidos: parentesco entre embargantes 

e executados, fraude à execução, sem prejuízo de outros que podem ser 

sugeridos pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias. Ressalto ainda que, 

os meios de prova admitidos em questão serão o documental e o 

testemunhal.Nos termos do art. 357, III do NCPC, urge destacar que o ônus 

da prova observará a regra geral inserta no art. 373 do CPC.Sem prejuízo 

do acima determinado, desde já, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 03 de outubro de 2018, às 13:30 horas, ocasião em 

que, além do depoimento pessoal das partes, serão ouvidas as 

testemunhas arroladas. Por oportuno, fixo o prazo comum de 15 (quinze) 

dias para que as partes apresentem rol de testemunhas, observando-se o 

disposto no art. 354, § 4º e 5º c.c. 450 e 455, todos do NCPC.Intimem-se. 

Às providências.Sorriso/MT, 18 de Junho de 2018.Paula Saide Biagi 

Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83215 Nr: 2207-83.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DF DEUTSCHE FORFAIT AG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO LUIZ MARCHIORO, NEILA 

SILVEIRA DE SOUZA MARCHIORO, SERGIO JOSE BEVILAQUA, MARLI 

BALBINOTE BEVILAQUA, DEISE TASSIANA MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA GARRIDO UCHÔA - 

OAB:157.192/SP, DANIEL MATIAS DE ARAUJO - OAB:233.079-A, 

GISELLE NERI DANTE - OAB:156783/SP, KAREN DA SILVA REGES - 

OAB:185.010/SP, WALDEMAR DECCACHE - OAB:140500-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JEFERSON FUGIHARA - OAB:17860, JORGE 

YASSUDA - OAB:8875-B, ROGERIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:13704/MT

 Autos nº 2207.83.2011.811.0040 (Cod. 83215)

 Vistos etc.

Embora a presente execução esteja suspensa por força da decisão 

proferida nos autos dos embargos de terceiro em apenso (cód. 168267), 

cientifique-se o credor acerca da manifestação acerca da manifestação e 

requerimento apresentados pelo credor hipotecário, consoante se vê às 

fls. 623 e ss dos autos.

Às providências.

 Sorriso/MT, 18 de Junho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20537 Nr: 728-02.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, 

MARCELO TADEU FRAGA, JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO ASCOLI, CARMEM LUCIA 

FERRONATO ASCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA CAROLINA VOLLET 

CUNHA - OAB:9233/B, Evandro Santos da Silva - OAB:5.726-B, JOSÉ 
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ANTONIO TADEU GUILHEN - OAB:3103-A/MT, JUNIOR ANTONIO MAGGI 

- OAB:6.544, MARCELO TADEU FRAGA - OAB:7967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, JAILINE FRANCIELLE FRASSON - 

OAB:7.724/MT, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 Autos n. 728-02.2004.811.0040 - Código: 20537.

 Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de penhora formulado às fls. 932/934, LAVRE-SE O 

TERMO DE PENHORA diretamente em cartório, intimando-se os 

executados.

 Sequencialmente, INTIME-SE o exequente a comprovar o registro da 

penhora na matrícula (art. 844, do CPC), sem o qual se torna inviável a 

alienação.

 Cumpridas as providências supracitadas, EXPEÇA-SE mandado de 

avaliação e intimação, devendo o credor ser intimado, inclusive, para 

informar se tem interesse em adjudicar os bens penhorados, ou levá-lo a 

alienação particular, por valor não inferior ao da avaliação, no prazo de 05 

dias.

 Consigne-se, desde já, que se a penhora atingir bens gravados por 

penhor, hipoteca, anticrese, alienação fiduciária, usufruto, uso, habitação, 

promessa de compra e venda, superfície, enfiteuse, concessão de uso 

especial para fins de moradia, concessão de direito real de uso, penhora 

de quota social ou de ação de sociedade anônima fechada, penhora de 

coisa pertencente a terceiro garantidor, penhora anteriormente averbada; 

ou tratando-se de penhora de bem indivisível, deverão ser intimados os 

interessados, na forma e sob as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 

804 e seus §§’s; 835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC; bem como se a penhora atingir bem imóvel ou direito real 

sobre imóvel, será intimado, também, o cônjuge do executado, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do CPC.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 18 de Junho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145440 Nr: 1672-81.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCISIO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, FERNANDA DOS ANJOS 

RODRIGUES CECHELLA GOMES - OAB:20238, KARINA CAPELLESSO A 

BATISTELLA - OAB:12.772/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - 

OAB:7720-B/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A, 

TAIS GIOVELLI - OAB:23576-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Autos n. 1672-81.2016.811.0040 – Código: 145440.

 Vistos etc.

 Em que pese à manifestação do embargante de fls. 110/113 no sentido de 

que é beneficiário da AJG, válido destacar que até o momento não foi 

analisado o requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita 

requerido pelo mesmo, razão pela qual passo a sua análise.

 Sem delongas, ante os documentos apresentados pelo embargante, 

DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita ao mesmo e, por conseguinte, 

SUSPENDO a exigibilidade da cobrança relativa as custas e honorários 

advocatícios, na forma do disposto no art. 98, §3º, do CPC.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 18 de Junho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 106774 Nr: 9803-50.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMARÃES E DA SILVA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON SARAIVA DOS 

SANTOS - OAB:7720-B/MT

 Autos n. 9803-50.2013.811.0040 – Código: 106774.

 Vistos etc.

 Analisando os autos constato que a parte exequente efetivamente 

diligenciou a procura de bens passíveis de penhora pertencentes a 

executada, no entanto, não logrou êxito.

 Assim DEFIRO o pedido de requisição de informações à receita federal, 

razão pela qual, PROCEDO, neste ato, consulta via sistema INFOJUD, 

juntando cópia da operação anexa, devendo a Secretaria da Vara 

proceder na forma estabelecida na CNGC/MT – Seção 17, arts. 476 e 477.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 18 de Junho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 106780 Nr: 9809-57.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURI ROTAVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13.431-B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 9809-57.2013.811.0040 – Código: 106780.

 Vistos etc.

 INDEFIRO o pedido de busca via INFOJUD, eis que a parte exequente não 

comprovou haver esgotado todos os meios legais à sua disposição para 

localizar bens de propriedade do executado, tais como busca perante o 

Cartório de Registro de Imóveis.

 Por fim, INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 18 de Junho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 54012 Nr: 4228-03.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILZA CLARA DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HINGRITTY BORGES MINGOTTI - 

OAB:20004/E, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 4228-03.2009.811.0040 – Código: 54012.

 Vistos etc.

 Analisando os autos constato que a parte exequente efetivamente 

diligenciou a procura de bens passíveis de penhora pertencentes a 

executada, no entanto, não logrou êxito.

 Assim DEFIRO o pedido de requisição de informações à receita federal, 

razão pela qual, PROCEDO, neste ato, consulta via sistema INFOJUD, 

juntando cópia da operação anexa, devendo a Secretaria da Vara 

proceder na forma estabelecida na CNGC/MT – Seção 17, arts. 476 e 477.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.
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 Sorriso/MT, 18 de Junho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 8496 Nr: 354-25.2000.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVETRIL OLEOS VEGETAIS TREZE TILIAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODEMIO TESSARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS NATAL GIARETTA - 

OAB:18.736/PR, EDUARDO DESIDÉRIO - OAB:40321/PR, FABIO LUIS 

ANTONIO - OAB:31149/PR, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS 

- OAB:MT-9647 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 354-25.2000.811.0040 Código: 8496

 Vistos etc.

 Ante o pleito de fl. 272, DILIGENCIE a Secretaria da Vara acerca da 

utilização de busca de bens através do Sistema de Registro Eletrônico de 

Imóveis e, se possível, efetive a busca procedendo com o necessário.

 Do contrário, INTIME-SE o exequente para requerer o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Sorriso/MT, 18 de Junho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 95646 Nr: 7535-57.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAINA MARIA PAULINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, CRISTINA CIBELI DE 

SOUZA SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 7535-57.2012.811.0040 Código: 95646

 Vistos etc.

 Tratando-se de réu revel desnecessária sua intimação para o 

cumprimento de sentença, nos termos do art. 346, do CPC, dessa feita, 

CERTIFIQUE-SE a Secretaria da Vara acerca do transcurso do prazo para 

pagamento voluntário.

 Após, intime-se o exequente para requerer o que de direito.

Às providências.

 Sorriso/MT, 18 de Junho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 170241 Nr: 3522-39.2017.811.0040

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDSC, VDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAISA RAQUEL MEDEIROS DE 

ALBUQUERQUE DEFANTE - OAB:DEFENSORA, VANESSA LIMA DE 

SOUZA - OAB:17.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3522-39.2017.811.0040 Código Apolo: 170241.

 Vistos etc.

 Previamente a designação de nova audiência de conciliação, INTIME-SE a 

autora acerca da certidão negativa de citação do requerido, para que 

indique novo endereço ou requeira o que de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Aportando endereço diverso do constante nos autos, proceda a 

Secretaria a designação de nova data para audiência de conciliação e 

promova a citação do requerido.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 18 de Junho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 1370 Nr: 302-68.1996.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASCOLI AGROPECUÁRIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONIR ANTONIO SACON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1998/89 – Código Apolo: 1370.

 Vistos etc.

 Quanto ao pedido de suspensão da CNH do executado, entendo que não 

merece acolhida, pois tal medida não tem o condão de promover a 

satisfação do débito.

 Em tese, para ser admitido, o pedido do exequente deve estar vinculado a 

uma ordem lógica de causa e efeito com a própria satisfação do crédito ou 

com a indução do devedor ao adimplemento, tal como ocorre com a multa 

coercitiva.

 Cumpre-se mencionar ainda, que o artigo 139, IV, do CPC, é expresso ao 

autorizar a adoção pelo juiz de todas as medidas indutivas, coercitivas, 

mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o 

cumprimento da ordem judicial, entretanto, a suspensão da CNH do 

executado não consubstancia medida necessária para assegurar tal 

intento.

 Por tais razões, INDEFIRO o pedido.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 18 de Junho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 30040 Nr: 4459-69.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO PADILHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - OAB:6129-B

 Autos n° 4459-69.2005.811.0040 – Código Apolo: 30040.

 Vistos etc.

Inicialmente, PROCEDA-SE o desapensamento dos autos conforme 

requerido às fls. 271-273.

 No mais, INDEFIRO o pedido relativo à requisição de ofício à Receita 

Federal, eis que a exequente não comprovou haver esgotado todos os 

meios legais à sua disposição para localizar bens de propriedade do 

executado, eis que não diligenciou junto aos cartórios extrajudiciais da 

região.

 Assim, INTIME-SE a exequente para manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 18 de Junho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 59297 Nr: 2595-20.2010.811.0040

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE 
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ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILO ANDREGHETTO, LEONILDA VANZELLA 

ANDREGHETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DE 

MENDONÇA LOPES - OAB:OAB/SP 98709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ANDREGHETTO - 

OAB:9431/MT

 Autos nº 2595-20.2010.811.0040 – Código: 59297.

 Vistos etc.

 DEFIRO o pedido formulado pela expert à fl. 303.

Decorrido o prazo pugnado, INTIME-SE para apresentar o laudo pericial.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 18 de Junho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 178195 Nr: 7949-79.2017.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL WITECK MARCHIORO, LUANA WITECK 

MARCHIORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVÍDIO BURTET (ESPÓLIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO CASTALDO - 

OAB:8.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA HECK FAXO - 

OAB:16.253-B/MT, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 Autos nº 7949-79.2017.2017.8.11.0040 Código: 178195

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de conciliação para o dia 13 de Agosto de 2018, às 

13h00min, pelo Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 INTIMEM-SE.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 18 de Junho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 154335 Nr: 6010-98.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AUGUSTO ASCOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO CESAR BORTOLOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, TIANE VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL ESTEVES STELLATO 

- OAB:10825

 Autos nº 6010-98.2016.811.0040 - Código Apolo: 154335.

Embargante: Jose Augusto Ascoli

Embargada: Juliano Cesar Bortolotti

 Vistos etc.

 Cuida-se de embargos à execução proposto por Jose Augusto Ascoli em 

desfavor de Juliano Cesar Bortolotti, ambos devidamente qualificados nos 

autos, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial.

 Com a inicial vieram os documentos de fls. 12-48.

 Impugnação, fls. 55-64. Juntou documentos de fls. 65-120.

Designada a audiência de conciliação à fl. 121, e redesignada à fl. 128, 

restou inexitosa (fl. 132).

Manifestação do embargante às fls. 136-139.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Pois bem. Não havendo preliminares a serem analisadas, estando às 

partes devidamente representadas e, presentes ainda as condições da 

ação e os demais pressupostos processuais, DECLARO O FEITO POR 

SANEADO.

 Desde já, DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento para 

o dia 29 de agosto de 2018, às 14h30min.

 INTIMEM-SE as partes para indicarem suas testemunhas, caso ainda não 

tenham indicado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Havendo requerimento para colheita do depoimento pessoal, providencie a 

intimação pessoal das partes.

 Sendo necessário, EXPEÇAM-SE cartas precatórias com prazo de 30 

(trinta) dias, para oitiva de testemunhas.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Sorriso/MT., 18 de Junho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 35805 Nr: 4921-89.2006.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TALITA ZANELLA DE OLIVEIRA Menor, ILONE ZANELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIVADÁVIO ANTUNES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2006/412 Código: 35805

 Vistos etc.

 Defiro o pleito da exequente de fls. 110-111, para tanto, NOMEIO a 

tradutora/intérprete LOANA DE SOUZA BRITO, cadastrada no Banco de 

Peritos do TJMT, conforme ficha em anexo, para que proceda a tradução 

dos formulários indicados após o seu devido preenchimento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 18 de Junho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 101237 Nr: 4081-35.2013.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAELE FRANCIO, NEI FRANCIO, IDALI MARIA 

FRANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, MILTON LAURO SCHMIDT - OAB:11.612/MS, NAIDE 

APARECIDA COCA DO NASCIMENTO - OAB:7899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILL SANTANA CASTRO E 

SILVA - OAB:11887-B

 Autos n. 4081-35.2013.811.0040 – Código Apolo: 101237.

 Vistos etc.

 Diante da manifestação do expert às fls. 218-230-, ACOLHO a 

impugnação ao laudo apresentada pela embargante às fls. 234-240, dessa 

feita, INTIME-SE a embargada para apresentar os documentos 

necessários à perícia, conforme solicitação da perita, assinalando prazo 

impreterível de 10 (dez) dias.

 Por fim, ADVIRTO que a inércia no cumprimento das determinações 

constitui ato atentatório à dignidade da justiça, na forma do art. 77, IV, do 

CPC, sujeita as sanções criminais, civis e processuais cabíveis, bem como 

multa de até 20% (vinte por cento) do valor da causa (§2º do art. 77, do 

CPC).

 CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, observando-se que o feito encontra-se 

inserido na Meta 2 do CNJ.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 18 de Junho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 93973 Nr: 5613-78.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAELE FRANCIO, IDALI MARIA FRANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILL SANTANA CASTRO E 
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SILVA - OAB:11887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIELI DAPONT - 

OAB:18090, NAIDE APARECIDA COCA DO NASCIMENTO - OAB:7899

 Autos n. 5613-78.2012.811.0040 – Código Apolo: 93973.

 Vistos etc.

 Tendo em vista a ausência de manifestação dos executados (fl. 98), bem 

como o decurso do prazo pugnado pelo exequente, DETERMINO o 

prosseguimento do feito, observando a decisão exarada à fl. 66, 

especialmente no que tange a comprovação do registro de penhora pelo 

credor, bem como sua intimação para que informe interesse na 

adjudicação, alienação particular ou leilão judicial do referido bem 

penhorado.

Após, conclusos.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 18 de Junho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 20877 Nr: 1057-14.2004.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO ASCOLI, CARMEM LUCIA 

FERRONATO ASCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO GOMES - 

OAB:70642, CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - OAB:9233/B, JOSÉ 

ANTONIO TADEU GUILHEN - OAB:3103-A/MT, JUNIOR ANTONIO MAGGI 

- OAB:6.544, SAMUEL ERNY CHRISTOFOLLI PARISENTI - OAB:18382/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, JAILINE FRANCIELLE FRASSON - 

OAB:7.724/MT, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 Autos nº 1057-14.2004.811.0040 Código: 20877

 Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de penhora formulado às fls. 421-423, LAVRE-SE O 

TERMO DE PENHORA DIRETAMENTE EM CARTÓRIO, intimando-se os 

executados.

Sequencialmente, intime-se o exequente a COMPROVAR O REGISTRO DA 

PENHORA NA MATRÍCULA (art. 844, do NCPC), sem o qual se torna 

inviável a alienação.

Cumpridas as providências supracitadas, EXPEÇA-SE MANDADO DE 

AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO, devendo o credor ser intimado, inclusive, para 

informar se tem INTERESSE em ADJUDICAR os bens penhorados, ou 

levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por VALOR NÃO INFERIOR AO DA 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias.

Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS 

por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 

SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE 

MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA 

SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE 

COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE BEM 

INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e sob 

as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC.

Às providências.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 INTIMEM-SE.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 18 de Junho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 33022 Nr: 2188-53.2006.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIVAN MARTINS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINAL VERDE SERVICE LTDA - EPP, ITAÚ 

SEGUROS S/A, TRANSBALAN TRANSPORTE RODOVIÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DA SILVA 

MORAES - OAB:23431, ANA PAULA CORREA MESQUITA - 

OAB:20604-A, ANA PAULA DOS SANTOS CRUZ - OAB:11620-B, 

ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - OAB:6687, KELLY CHRISTINA 

VERAS OTÁCIO - OAB:6.088/MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - 

OAB:8506-A, VALMIR BRITO DE MORAES - OAB:PR-12098-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERIDA, Sinal Verde Service Ltda, na pessoa dos advogados 

constituidos à fl. 193, Dr. ARMANDO BIANCARDINI CANDIA, OAB/MT nº 

6687 e KELLY CHRISTINA VERAS OTÁCIO, OAB/MT nº 6088, acerca da 

sentença proferida nos autos, bem como quanto os embargos de 

declaração interpostos, para querendo, manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 180156 Nr: 9223-78.2017.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AUGUSTO ASCOLI, CARMEM LUCIA FERRONATO 

ASCOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA HECK FAXO - 

OAB:16.253-B/MT, TIANE VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO TADEU 

GUILHEN - OAB:3103-A/MT, MARCELO TADEU FRAGA - OAB:7967/MT

 Autos nº 9223-78.2017.811.0040 Código: 180156

 Vistos etc.

 Ciente da decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça em sede de 

Agravo de Instrumento.

 No mais, INTIMEM-SE os embargantes para proceder ao recolhimento das 

custas processuais devidas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da exordial.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 INTIMEM-SE.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 18 de Junho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 15085 Nr: 2211-38.2002.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILMAR CRESTANI, FRANCISCO ANTONIO CRESTANI, 

AIRTON CELLA, DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA, BRUNA ERGANG DA 

SILVA, SAMUEL PETRI SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B, SAMUEL PETRI SOLETTI - OAB:12327/MT, 

Simone Piloni Zortea - OAB:16716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCÍSIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163-MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA, acessando 

o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu 

Serviços na barra superior, escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação, nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, outras 

informações podem ser encontradas no "Manual da Central de Pagamento 

de Diligências". O valor da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser 
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praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km 

rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 46111 Nr: 3045-31.2008.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON LUIZ STELLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ESTEVES STELLATO - 

OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, JOAQUIM FÁBIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:MT- 2680, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os embargos à execução apresentados por EDSON LUIZ 

STELLATO em desfavor de HSBC BANK BRASIL S/A, fazendo-o com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.CONDENO o embargante ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% sobre 

o valor atualizado da causa, nos termos do disposto no art. 86, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil, contudo, SUSPENDO a exigibilidade em 

razão de que o mesmo é beneficiário da AJG.P.R.I.C.TRANSITADA EM 

JULGADO, traslade-se cópia para os autos principais.Oportunamente, 

ARQUIVEM-SE estes autos, mediante as baixas e anotações 

pertinentes.Às providências.Sorriso/MT, 18 de Junho de 2018.Paula Saide 

Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 144833 Nr: 1323-78.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FACHINELLO METALURGICA E PREMOLDADOS LTDA 

EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIELE TURRA TARONE, WOLNEY SERPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1323-78.2016.811.0040 – Código: 144833.

Sentença sem Resolução de Mérito

 Vistos etc.

 Cuida-se de ação de execução promovida por FACHINELLO 

METALURGICA e PREMOLDADOS LTDA EPP em desfavor de TATIELE 

TURRA TARONE e WOLNEY SERPA, qualificados nos autos, pelos fatos e 

fundamentos expostos na exordial, o qual veio acompanhada dos 

documentos de fls. 09/35.

 Entre um ato e outro, à fl. 69 a exequente requereu a extinção do feito, na 

forma do art. 485, VIII, do CPC.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Pois bem. Segundo CRUZ e TUCCI, a desistência pode ser definida como 

"a abdicação expressa da posição processual alcançada pelo autor, após 

o ajuizamento da ação".

 Como se vê, ao contrário do que ocorre com a renúncia ao direito sobre o 

qual se fundamenta a pretensão articulada (causa de extinção do 

processo com resolução de mérito), a desistência da ação produz efeitos 

apenas processuais, não atingindo o direito material que permanece 

incólume.

 Ademais, entendo ser desnecessária a intimação da parte demandada, 

haja vista que ainda não ocorreu a triangularização processual.

 Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Estatuto Adjetivo Civil.

 CUSTAS, se houver, pela parte exequente.

 P.R.I.C.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 18 de Junho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 102710 Nr: 5866-32.2013.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER ANDREGHETTO - 

OAB:9431/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A, 

THAIS AMOROSO PASCHOAL - OAB:37086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO FONSECA COSTA - 

OAB:PROMOTOR

 Via de consequência, julgo extinto o presente processo com julgamento 

do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.Junte-se cópia da presente 

sentença nos autos em apenso.Transitada em julgado a presente 

sentença, certifique-se e providencie o arquivamento deste processo, 

bem como o processo principal de execução.P.R.I.C.Sorriso/MT, 18 de 

Junho de 2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 151500 Nr: 4830-47.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELITA STIEVEN PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A, VINICIUS DUARTE BARNES - OAB:56242

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 

917, §§ 3º e 4º, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à 

execução apresentado por ANGELITA STIEVEN PINHO em desfavor de 

BANCO DE LAGE LADEN BRASIL S/A, devidamente qualificados nos autos 

e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM EXAME 

DO MÉRITO, o que faço com espeque no artigo 485, do Código de 

Processo Civil.CONDENO a embargante ao pagamento das custas e 

despesas processuais e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais FIXO 

em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do 

CPC.P.R.I.C.Após o trânsito em julgado, TRASLADE-SE cópia da presente 

decisão para os autos n. 9723-18.2015.811.0040 – código n. 138163, 

dando regular processamento ao mesmo.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Às providências.Sorriso/MT, 18 de Junho de 2018.Paula Saide 

Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 2590 Nr: 70-90.1995.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOMEPEL - SORRISO MECÂNICA E PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M S - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA ALCÂNTARA - 

OAB:5.276

 Autos n. 70-90.1995.811.0040 Código Apolo: 2590.

 Vistos etc.

 Inicialmente, quanto ao pedido de suspensão da CNH do executado, 

entendo que não merece acolhida, pois tal medida não tem o condão de 

promover a satisfação do débito.

 Em tese, para ser admitido, o pedido do exequente deve estar vinculado a 

uma ordem lógica de causa e efeito com a própria satisfação do crédito ou 

com a indução do devedor ao adimplemento, tal como ocorre com a multa 

coercitiva.

 Cumpre-se mencionar ainda, que o artigo 139, IV, do CPC, é expresso ao 

autorizar a adoção pelo juiz de todas as medidas indutivas, coercitivas, 

mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o 

cumprimento da ordem judicial, entretanto, a suspensão da CNH do 

executado não consubstancia medida necessária para assegurar tal 

intento.
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 Por tais razões, INDEFIRO o pedido.

No mais, DEFIRO a inserção do nome/CPF dos executados junto aos 

órgãos de negativação, devendo a Secretaria da Vara proceder através 

do Sistema SERASAJUD.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 18 de Junho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 8496 Nr: 354-25.2000.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVETRIL OLEOS VEGETAIS TREZE TILIAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODEMIO TESSARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS NATAL GIARETTA - 

OAB:18.736/PR, EDUARDO DESIDÉRIO - OAB:40321/PR, FABIO LUIS 

ANTONIO - OAB:31149/PR, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS 

- OAB:MT-9647 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que esta Secretaria não possui acesso ao Sistema de 

Registro Eletrônico de Imóveis (SREI).

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

EXEQUENTE, para, no prazo de 15 dias, manifestar-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 61440 Nr: 4733-57.2010.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO AMIL TEPEDINO ALVES, GENY TEPEDINO 

ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDIRO ZUFFO, CIRLEI MINUZZO ZUFFO, 

NELSON PULICE, ZAQUIEL MINUZZO ZUFFO, MAGDA ESTER MINUZZO 

ZUFFO, LEONARA SIRLEY MINUZZO ZUFFO, MARIA TEREZA OLIVIERI 

PULICE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURI ANTONIO STUANI - 

OAB:6117-B, MAURO ANTÔNIO STUANI - OAB:6 116/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, DENISE FERREIRA GARCIA - OAB:7142-B, 

FERNANDO GALBIATTI - OAB:34303 SP, JOSÉ APARECIDO NUNES 

QUEIROZ - OAB:86.865 SP, LUIZ ZANIN - OAB:45607/SP, MARCOS 

ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - OAB:6129-B, NELSON ALBERTO 

PULICE - OAB:123393/SP

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a(s) 

parte(s, para no prazo COMUM DE 10 DIAS, manifestar-se acerca do 

Laudo Pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 139595 Nr: 10453-29.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 10453-29.2015.811.0040 Código: 139595

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se que não merece acolhida a preliminar 

suscitada pela requerida quanto a ausência de intimação para contestar a 

demanda, tendo o decurso de prazo sido certificado à fl. 51.

No entanto, tendo em vista que se trata de direito indisponível, INTIME-SE a 

requerida para que indique as provas que pretende produzir, consoante 

cota ministerial de fl. 57.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 18 de Junho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 33605 Nr: 2760-09.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR ROBERTO SCHEVINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GOMES DE SANTANA - 

OAB:5384, LAERCIO FAEDA - OAB:3 589 B, MICHELLE FERNANDA 

PEREIRA - OAB:7.134-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILAS DO NASCIMENTO 

FILHO - OAB:4.398-B

 Autos n. 2760-09.2006.811.0040 – Código Apolo: 33605

 Vistos etc.

 Previamente a homologação do acordo acostado às fls. 424-431 

necessária se faz a regularização da representação processual dos 

advogados subscritores pela parte exequente, eis que, compulsando os 

autos, não constatei a juntada do substabelecimento.

 Assim, INTIME-SE a exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularize o vício supracitado.

Após, conclusos.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 18 de Junho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000330-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONI DE MELO (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000330-47.2018.811.0040 Vistos, etc. Trata-se de ação de 

busca e apreensão ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e 

Investimento S/A, em desfavor de Leoni de Melo. A parte autora 

manifestou pela desistência da presente ação, com o julgamento sem 

resolução do mérito (ID n° 11914686). DECIDO. Tendo em visa o pedido 

expresso da parte, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da presente ação de 

busca e apreensão, e por consequência, JULGO EXTINTO o processo, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil/2015. DETERMINO a baixa no sistema RENAJUD, caso a 

decisão ao ID n° 11780182 tenha sido cumprida, bem como recolhimento 

de eventual mandado de citação expedido. Custas pagas. Sem honorários 

advocatícios, uma vez que não houve contestação. Transitado em 

Julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000656-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUGENIO RUARO (REQUERIDO)
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Autos n. 1000656-07.2018.811.0040 Vistos, etc. Trata-se de ação de 

busca e apreensão ajuizada por Banco Itaucard S/A, em desfavor de 

Eugênio Ruaro. A parte autora manifestou pela desistência da presente 

ação, com o julgamento sem resolução do mérito (ID n° 11897950). 

DECIDO. Tendo em visa o pedido expresso da parte, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA da presente ação de busca e apreensão, e por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil/2015. Deixo 

de determinar o levantamento da restrição anotada no prontuário do 

veículo, uma vez que a medida não foi determinada por este juízo. Custas 

pelo autor. Sem honorários advocatícios, uma vez que não houve 

contestação. Uma vez que a parte renuncia ao prazo recursal, cumpridas 

todas as determinações, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004241-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA CALCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão de Tempestividade Certifico e dou fé que a contestação 

foi apresentada tempestivamente, desta forma, impulsiono os presentes 

para intimar a parte requerente para, querendo, impugnar a contestação. 

SORRISO, 19 de junho de 2018 MICHELLE TOSCANO DE BRITO MARQUES 

Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000468-48.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KARINE RODRIGUES LOPES (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento devido pela diligência do oficial de justiça, retirando-se a 

respectiva guia de pagamento no site do Tribunal de Justiça: 

www.tjmt.jus.br, juntando-se posteriormente o comprovante de depósito 

nos autos. Sorriso, 19 de junho de 2018. Michelle Toscano de Brito 

Marques – Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002625-91.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI VIEIRA GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO)

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT0010825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO VEDANA DUTRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO)

 

CERTIFICO e dou fé que foi designada a data de 25/07/2018, às 17:30 

horas, para realização da audiência de instrução, desta forma procedo a 

intimação das partes, na pessoa de seus patronos para comparecimento 

nessa audiência. Sorriso, 19 de junho de 2018. Michelle Toscano de Brito 

Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002625-91.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI VIEIRA GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO)

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT0010825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO VEDANA DUTRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO)

 

CERTIFICO e dou fé que foi designada a data de 25/07/2018, às 17:30 

horas, para realização da audiência de instrução, desta forma procedo a 

intimação das partes, na pessoa de seus patronos para comparecimento 

nessa audiência. Sorriso, 19 de junho de 2018. Michelle Toscano de Brito 

Marques - Analista Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 34922 Nr: 4037-60.2006.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO LUIZ CAMPONOGARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTICANA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIOLA WILLERS - 

OAB:9308/MT

 Código nº: 34922

Vistos etc.

I - RECEBO o cumprimento de sentença às fls. 220-221. PROCEDA-SE a 

secretaria com as alterações necessárias no sistema Apolo e capa dos 

autos.

 II - INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o valor da dívida no total, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por 

cento) e incidência de honorários advocatícios, também no percentual de 

10% (dez por cento) sobre o valor da execução, conforme § 1º, do art. 

523, do CPC/2015.

III – Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, deverá a 

Gestora Judiciária deverá certificar o ocorrido nos autos, e expedir, desde 

logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, nos termos do disposto no art. 523, § 3º do CPC.

 IV - Oferecida impugnação ao cumprimento de sentença, CERTIFIQUE-SE 

quanto à tempestividade, e INTIME-SE o credor para se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Sorriso-MT, 12 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 81797 Nr: 652-31.2011.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM AUGUSTO CURVO, DOMINGOS KENNEDY 

GARCIA SALES, IVANDRÉ GARCIA SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAOR GONÇALVES PEREIRA, ELZA MORO 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO ALMODIN 

PEREIRA - OAB:16580, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - 

OAB:4929-B

 Processo nº 652-31.2011.811.0040

Código nº 81797

Vistos, e etc.

Ante a certidão de óbito acostada à fl. 126, comprovando a morte da parte 

Exequente, determino a suspensão do feito no prazo de 30 (trinta) dias, 

com supedâneo no art. 921, I, combinado com art. 313, I, do NCPC, 

transcrevo:

Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das 
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partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

(...)

Art. 921. Suspende-se a execução:

I – nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber;

Anoto que o prazo de suspensão conferido acima, servirá como prazo 

preclusivo para a habilitação dos respectivos sucessores da “de cujus”, 

nos termos do art. 687 e seguintes do NCPC, ressaltando que habilitação 

pode ser requerida pela parte, em relação aos sucessores do falecido e 

pelos sucessores do falecido, em relação à parte.

Decorrido o prazo, sem que tenha havido habilitação dos herdeiros, a teor 

da Súmula nº 240 do STJ, intime-se a parte requerida, Naor Gonçalves 

Pereira, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste se concorda, 

ou não, com a extinção do feito sem resolução do mérito com relação a 

Elza Moro Pereira, na forma do § 1º do artigo 485 do CPC, consignando 

que seu silêncio valerá pela presunção de concordância.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 12 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 52093 Nr: 2607-68.2009.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CEZAR LUCION, CLOVIS LUCION, CLOVIS 

LUCION, PAULO CEZAR LUCION

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSOL DO BRASIL ARMAZÉNS GERAIS 

CEREALISTA LTDA, INSOL DO BRASIL ARMAZÉNS GERAIS CEREALISTA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAILINE FRANCIELLE 

FRASSON - OAB:7.724/MT, MARCELO CLEMENTE BASTOS - 

OAB:33734-B

 Processo nº: 2607-68.2009.811.0040

Código Apolo nº: 52093

 Vistos, etc.

Considerando que entre a data do protocolo do pedido de dilação do prazo 

(fl. 495) e a presente data já se passaram mais de 60 (sessenta) dias, 

resta prejudicada a analise do pedido, vez que não há novas justificativas 

para suspender o feito, razão pela qual indefiro o pedido de dilação.

Outrossim, tendo em vista a informação da perita sobre a ausência de 

documentos necessários para a confecção do laudo pericial e a desídia 

das partes para fornece-los (fls. 484/486), determino a intimação das 

partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos os 

documentos requeridos pela perita nomeada, conforme notificação às fls. 

487/490.

Sobrevindo a documentação exigida, intime-se a perita para que inicie a 

confecção do laudo.

No caso de não juntado os documentos ou decorrido o prazo in albis, 

certifique-se e voltem os autos conclusos para analise do prosseguimento 

da produção de prova pericial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Sorriso/MT, 12 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 109880 Nr: 2168-81.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CLAUDIO FRANCISCATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARGILL AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - 

OAB:6739/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:46881

 Código nº: 109880

Vistos etc.

I - RECEBO o cumprimento de sentença às fls. 74-79. PROCEDA-SE a 

secretaria com as alterações necessárias no sistema Apolo e capa dos 

autos.

 II - INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o valor da dívida no total, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por 

cento) e incidência de honorários advocatícios, também no percentual de 

10% (dez por cento) sobre o valor da execução, conforme § 1º, do art. 

523, do CPC/2015.

III – Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, deverá a 

Gestora Judiciária deverá certificar o ocorrido nos autos, e expedir, desde 

logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, nos termos do disposto no art. 523, § 3º do CPC.

 IV - Oferecida impugnação ao cumprimento de sentença, CERTIFIQUE-SE 

quanto à tempestividade, e INTIME-SE o credor para se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Sorriso-MT, 12 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125547 Nr: 2731-41.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SC AGRO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE 

INSUMOS LTDA ME, SAILE DAYANI FARIAS, DALZIMEIRE MAGALI 

MARCAL FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte autora da Carta Precatória 

devidamente expedida disponível para a distribuição promovida pela 

requerente, conforme petição de fls.98.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 1538 Nr: 342-79.1998.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO EUGÊNIO GIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte autora para recolher as 

custas/taxas da Carta Precatória para Comarca de Diamantino-MT 

conforme decisão de fls.152, ou manifestar se promoverá a própria 

requerente a distribuição da mesma.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 83081 Nr: 2048-43.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOMIR BEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON LUIZ FRANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA 

- OAB:7868-A

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 109379 Nr: 1743-54.2014.811.0040
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 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 19/04/2018 às 08H30 no CEJUSC 

desta Comarca, motivo pelo qual INTIMO as partes a comparecerem nesta 

data e local.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002827-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAREZ FOELLMER RAMBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA GABRIELA RIBEIRO ARAN OAB - PR74372 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DA SILVA MARTINS (REQUERIDO)

JSMARTINS ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002827-34.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: JOAREZ FOELLMER RAMBO REQUERIDO: JOSE DA SILVA 

MARTINS, JSMARTINS ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA - ME 

VISTOS. Para cumprimento do ato, DESIGNO o dia 19 de outubro de 2018, 

às 13h15min. INTIMEM-SE. COMUNIQUE-SE o Juízo Deprecante. 

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário, servindo cópia de mandado. 

Consigne-se que caso a parte não seja beneficiária de AJG e a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ. 

Às providências. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002901-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELEVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA SERENA OAB - RS83453 (ADVOGADO)

MARCELO HAESER PELLEGRINI OAB - RS72821 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVACIR SOFIATTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002901-88.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: ELEVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 

REQUERIDO: ALVACIR SOFIATTI VISTOS. 1) Intime-se a parte interessada 

para que promova o recolhimento das custas de distribuição da carta 

precatória, bem como da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 30 

dias, sob pena de devolução da missiva sem cumprimento. 2) Atendido o 

item acima, cumpra-se na forma deprecada. 3) Após, devolva-se a 

missiva à origem com as anotações de estilo. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002937-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIPAGRO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO CABRAL VARGAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002937-33.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: DIPAGRO LTDA REQUERIDO: GUSTAVO CABRAL 

VARGAS VISTOS. CUMPRA-SE, conforme deprecado. Após, devolva-se 

ao Juízo Deprecante, com as nossas homenagens e baixas de estilo. 

Consigne-se que caso a parte autora não seja beneficiária de AJG e a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento da mesma, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal 

de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra 

superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento 

de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. Às providências. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003128-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR JOSE MICHELS OAB - SC6595 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IARA TACIANA GONCALVES TREVISOL (REQUERIDO)

VANDA LUKS MAFRA (REQUERIDO)

SALETE JOSELI TREVISOL (REQUERIDO)

JOSE NILTON CEZARIO MAFRA (REQUERIDO)

RENATO TREVISOL (REQUERIDO)

JOSE ROMEU TREVISOL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003128-78.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: BUNGE ALIMENTOS S/A REQUERIDO: SALETE JOSELI 

TREVISOL, JOSE ROMEU TREVISOL, VANDA LUKS MAFRA, JOSE NILTON 

CEZARIO MAFRA, IARA TACIANA GONCALVES TREVISOL, RENATO 

TREVISOL VISTOS. CUMPRA-SE, conforme deprecado. Após, devolva-se 

ao Juízo Deprecante, com as nossas homenagens e baixas de estilo. 

Consigne-se que caso a parte autora não seja beneficiária de AJG e a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento da mesma, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal 

de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra 

superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento 

de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. Às providências. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003071-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUIZA MANFRIN (REQUERIDO)

ISAIAS NERI TOBALDINI (REQUERIDO)

ZENAIDE TOBALDINI (REQUERIDO)

CLODOALDO DA LUZ NICOLETTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003071-60.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: FIAGRIL REQUERIDO: CLODOALDO DA LUZ NICOLETTI, 

MARIA LUIZA MANFRIN, ISAIAS NERI TOBALDINI, ZENAIDE TOBALDINI 

Vistos. 1- CUMPRA-SE, conforme deprecado. 2- Após, devolva-se ao 

Juízo Deprecante, com as nossas homenagens e baixas de estilo. 3- 
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Consigne-se que caso a parte autora não seja beneficiária de AJG e a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento da mesma, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal 

de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra 

superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento 

de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. 4- Às providências. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz 

de Direito, em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003010-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003010-05.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. REQUERIDO: 

TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME VISTOS. 1) Intime-se a parte 

interessada para que promova o recolhimento das custas de distribuição 

da carta precatória, bem como da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 30 dias, sob pena de devolução da missiva sem cumprimento. 2) 

Atendido o item acima, cumpra-se na forma deprecada. 3) Após, 

devolva-se a missiva à origem com as anotações de estilo.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001883-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO (EMBARGANTE)

ALEXANDRE PIZZOLATO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIANCARLO PEDRO WANTOWSKI OAB - PR15808 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001883-32.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 1.415.305,20; Tipo: Cível; Espécie: EMBARGOS À EXECUÇÃO 

(172)/[EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS, Defeito, 

nulidade ou anulação]. Partes do processo: Parte Autora: EMBARGANTE: 

ALEXANDRE PIZZOLATO, SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO Parte Ré: 

EMBARGADO: SICREDI CENTRO NORTE VISTOS. Se tempestivo, o que 

deverá ser previamente certificado pela Secretaria da Vara, nos termos 

do art. 914 e seguintes do NCPC, RECEBO os embargos à execução 

apresentados, todavia, ausentes os requisitos legais pertinentes, deixo de 

atribuir-lhe efeito suspensivo, o que faço com espeque no art. 919, § 1º 

do NCPC. Deixo consignado que a preliminar alegada pelo embargante se 

confunde com o mérito e com este será analisada. No mais, intime-se o 

exequente para manifestação, nos termos do art. 920, inciso I do NCPC. 

Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, 

em Substituição Legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002246-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO)

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO)

HELBERT FERNANDES FONSECA OAB - PR74074 (ADVOGADO)

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO)

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO)

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO)

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MARCOS WASEM (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, efetuar o depósito da diligência do Srº Oficial de Justiça, 

devendo, para tanto, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ, acessar 

o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. O comprovante 

deverá ser juntado aos autos.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000293-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MAGNO PINHEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Ante a petição retro, impulsiono os presentes autos com o fim 

de intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 05 dias. 

SORRISO, 19 de junho de 2018. MICHELE OLIVA ZOLDAN Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua 

Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 - TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 191809 Nr: 5159-88.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARTINS MACHADO - 

OAB:44.141/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a diligência negativa, impulsiono os presentes autos com o fim de 

intimar a parte autora para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de devolução da 

deprecata caso não haja manifestação no prazo de 30 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 192676 Nr: 5619-75.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA PICCININ PAZ 

ENGELMANN - OAB:67.371/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a diligência negativa, impulsiono os presentes autos com o fim de 

intimar a parte autora para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de devolução da 

deprecata caso não haja manifestação no prazo de 30 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 190117 Nr: 4182-96.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENIS THOMAZ RODRIGUES - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a diligência negativa, impulsiono os presentes autos com o fim de 

intimar a parte autora para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de devolução da 

deprecata caso não haja manifestação no prazo de 30 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini
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 Cod. Proc.: 173755 Nr: 5527-34.2017.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIPPER PARTS COMPONENTES AUTOMOTIVO 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABRIEL PERSZEL 

NETO - OAB:15315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a diligência negativa, impulsiono os presentes autos com o fim de 

intimar a parte autora para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de devolução da 

deprecata caso não haja manifestação no prazo de 30 dias. Destaco, 

ainda, que caso a providência requerida exija diligência de Oficial de 

Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 111071 Nr: 3175-11.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIOMAR LUIS MOLOSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYBELLE GUEDES CAMPOS - 

OAB:246.662, ODAIR DE MORAES JUNIOR - OAB:200.488

 Impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para, querendo, no prazo legal, apresentar impugnação a 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 142591 Nr: 40-20.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEL MORO & DEL MORO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAZIELLE HERNANDES BARROS LEITE - EPP, 

TERRA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VALNIR TEXEIRA - 

OAB:MT/3624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para que 

providencie os andamentos necessários na carta precatória redistribuida 

para a 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, conforme documentos 

juntados à fls. 80/85, sob pena de devolução pelo deprecado 

independente de cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 98939 Nr: 1536-89.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDA, MHMDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HEMING - OAB:2869, 

SERGIO HEMING JUNIOR - OAB:20.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da certidão retro, nos termos do art. 580 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos, com o fim de intimar a parte autora, na pessoa do 

advogado do exequente, via DJE, para promover o andamento do feito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção/arquivamento. Advirto que deverá 

ser indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 117344 Nr: 8198-35.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, CLAUDETE DE GODOI COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO LUIZ PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico, JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO 

PONTES - OAB:8502 B, SOLANGE DA COSTA SILVA - OAB:15.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ALEXANDRA GUERRA 

- OAB:15477/MT, FRANCISCARLOS ALCÂNTARA - OAB:4746-B/MT

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, acerca do resultado das consultas de endereços efetuadas junto às 

empresas de telefonia, conforme retro determinado, bem como para que 

requeira o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Advirto que deverá ser indicada providência 

efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução, não sendo 

suficiente para esse fim mero pedido de vista dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 35822 Nr: 4918-37.2006.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDGARD JARRETA THOMAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILCEU ROSSATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGARD JARRETA THOMAZ - 

OAB:38434/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, IRINEU ROVEDA JUNIOR - OAB:5688-A

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte exequente, 

para se manifestar acerca do pagamento retro, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 37970 Nr: 867-46.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR ARCÍDIO MAGGIONI, ALEXANDRE VIEGAS, 

LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI, MAGGIONI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S.S.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO VISÃO - COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA- 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE VIEGAS - OAB- 

55.730/RS - OAB:9 321-A-MT, LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - 

OAB:OAB/MT14.733-A,  OSMAR ARCÍDIO MAGGIONI  - 

OAB:OAB/MT12.370-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4.398-B

 Nos termos do art. 431 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

CHESTER RICARDO AGOSTINI, OAB/MT 12.699, para que devolva 

imediatamente os autos do processo supra identificado, sob pena da 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º e 3º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 37278 Nr: 201-45.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR ARCÍDIO MAGGIONI, ALEXANDRE VIEGAS, 

LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI, MAGGIONI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S.S.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO VISÃO - COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA- 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE VIEGAS - OAB- 

55.730/RS - OAB:9 321-A-MT, LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - 

OAB:OAB/MT14.733-A,  OSMAR ARCÍDIO MAGGIONI  - 

OAB:OAB/MT12.370-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 
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- OAB:10925-B, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4.398-B

 Nos termos do art. 431 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

CHESTER RICARDO AGOSTINI, OAB/MT 12.699, para que devolva 

imediatamente os autos do processo supra identificado, sob pena da 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º e 3º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 37768 Nr: 664-84.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO VISÃO - COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA- 

ME, RICARDO PICCIN MORO, VALMIR ANTONIO BARZAGUI, MARISTELA 

SEIDEL BARZAGUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE VIEGAS - OAB- 

55.730/RS - OAB:9 321-A-MT, EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO 

JUNIOR - OAB:8 688-MT, LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - 

OAB:46.815-RS, OSMAR ARCÍDIO MAGGIONI - OAB:13012 RS, 

VICENTE FASOLO DE PARIS - OAB:9361-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4.398-B

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para manifestarem-se acerca do laudo pericial, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 145779 Nr: 1855-52.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, VAIRES DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A DEFENSORIA PÚBLICA PARA 

JUNTAR AOS AUTOS A CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA 

SENTENÇA EXECUTADA, PARA QUE SEJA EXPEDIDA A CERTIDÃO DE 

PROTESTO DETERMINADA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 190750 Nr: 4563-07.2018.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA HEINZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A - (BANCO VOLVO 

(BRASIL) S/A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LEIMANN - OAB:21238/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 Impulsiono os autos para intimar a parte embargada da Decisão de fls. 

52/53v, com dispositivo a seguir transcrito: "Diante do exposto, com 

amparo no art. 678 c/c art. 300, ambos do CPC, DEFIRO a tutela de 

urgência pleiteada e determino seja liberada a constrição recaída sobre o 

bem descrito na exordial (fls. 11), mantendo-se o bem na posse da 

embargante, até o julgamento final destes embargos.CITE-SE a parte 

embargada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contestação (art. 679 do NCPC),CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 27846 Nr: 2356-89.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAM ANTÔNIO ATTIÊ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INADIR LINO ZANETTI, CLAIR APARECIDA 

BALBINOT ZANETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA ZIBETTI - 

OAB:9063-A

 Nos termos do art. 580 da CNGC, impulsiono os presentes autos, com o 

fim de intimar a parte autora, na pessoa do advogado do exequente, via 

DJE, para promover o andamento do feito, no prazo de 15 dias, sob pena 

de extinção/arquivamento. Advirto que deverá ser indicada providência 

efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução, não sendo 

suficiente para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo 

requerimento de suspensão. Destaco que, caso a providência requerida 

exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da 

diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 679 Nr: 313-29.1998.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S & S IND. E COM. DE CERÂMICA LTDA, SAUL 

DI DOMÊNICO, CLAUDINO FRANCIO, CATARINA FRANCIO, NELSON 

FRANCIO, SILVANIA BARONIO, IDALI MARIA FRANCIO, JORGE ANTONIO 

BALDO, DIRCE CASAGRANDE BALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

OAB:4917/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 Nos termos do art. 580 da CNGC, impulsiono os presentes autos, com o 

fim de intimar a parte autora, na pessoa do advogado do exequente, via 

DJE, para promover o andamento do feito, no prazo de 15 dias, sob pena 

de extinção/arquivamento. Advirto que deverá ser indicada providência 

efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução, não sendo 

suficiente para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo 

requerimento de suspensão. Destaco que, caso a providência requerida 

exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da 

diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002783-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SELMIRA LAGEMANN FREDRICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002783-15.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

SELMIRA LAGEMANN FREDRICH REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO 

GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO VISTOS. 1.) Em que 

pese os argumentos lançados pela embargante, não verifico omissão e/ou 

contradição na decisão ora guerreada. O prazo dilatado para cumprimento 

da ordem se impõe devido à própria necessidade de disponibilização, 

instalação e montagem dos equipamentos em âmbito residencial, o que, 

como se sabe, não se faz em tempo exíguo. 2.) Quanto à fixação de 

astreintes, trata-se de faculdade conferida ao magistrado (art. 537 NCPC), 

sendo que, no caso em tela, entendo prudente fixá-la somente após 

notícia formal nos autos do descumprimento da ordem liminar. 3.) Assim, 

conheço dos embargos declaratórios, por serem tempestivos, mas 

nego-lhes provimento, mantendo incólume a decisão retro. CUMPRA-SE. 

Glauber Lingiardi Strachicini Juiz de Direito
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4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001950-31.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA OAB - MT21160/O (ADVOGADO)

LEANDRO CARLOS DAMIANI OAB - MT0020866-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA CERTIFICAR QUE O RECURSO 

DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA É TEMPESTIVO, 

SENDO ASSIM, PASSO A PROVIDENCIAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA, PARA OFERECER SUAS CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001686-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERANI TERHORST BARZOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003200-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RUY ALMEIDA DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT0014787S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELEGADO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE SORRISO-MT (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003200-65.2018.8.11.0040. 

IMPETRANTE: RUY ALMEIDA DA SILVA IMPETRADO: DELEGADO DE 

POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE SORRISO-MT Vistos etc. Trata-se de 

Mandado de Segurança impetrado por RUY ALMEIDA DA SILVA contra ato 

coator do DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DE SORRISO/MT, na qual requer, 

liminarmente, a liberação do veículo apreendido nos autos do Inquérito 

Policial n. 416/2018 e depositado junto a Delegacia de Polícia Civil, o qual 

foi objeto de pedido de restituição, administrativamente, porém restou 

indeferido pela autoridade coatora. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Decido. Compulsando o pedido inicial verifica-se que falta ao 

impetrante interesse de agir, capaz de subsidiar o pedido da liberação do 

veículo por meio de ação de mandado de segurança. No caso, o mandado 

de segurança não se mostra o instrumento apto à aplicação do direito 

objetivo postulado, uma vez que a parte tem o instrumento processual 

próprio para pleitear a liberação do veículo, qual seja, o incidente de 

restituição junto ao juízo criminal (art. 118 e seguintes do CPP). Nestas 

condições, afigura-se a ação mandamental inadequada para buscar 

restituição do bem. Somente no caso de indeferimento injusto do pedido de 

restituição de coisas apreendidas é que o mandamus se mostraria 

admissível, porquanto a apreensão determinada em Inquérito Policial não é 

ilegal e existe procedimento específico cabível à hipótese. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE VEÍCULO 

POR POLÍCIA MILITAR - CRIME AMBIENTAL - RESTITUIÇÃO - 

INADEQUAÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL - PREVISÃO DE 

PROCEDIMENTO ESPECÍFICO - RECURSO NÃO PROVIDO. Na hipótese de 

apreensão de veículo em sede de processo penal, deve o recorrente 

valer-se da via processual própria, qual seja, o pedido de restituição de 

coisas apreendidas, nos termos do disposto no art. 118 e ss. do CPP”. 

(TJMT. Segunda Câmara De Direito Público E Coletivo. Ap 100371/2009, 

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Julgado em 20/08/2013, Publicado no 

DJE 29/08/2013) Ante ao exposto, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO os 

presentes autos SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos estritos limites 

enunciativos do artigo 485, VI, do Novo Código de Processo Civil, diante da 

inadequação da via eleita. Sem honorários, conforme Súmula nº. 512 do 

STF: “Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de 

mandado de segurança.” e sem custas, tendo em vista o que prescreve o 

inciso XXII do artigo 10 da Constituição Estadual. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Ciência ao Ministério Público.

Intimação Classe: CNJ-126 EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO

Processo Número: 1003025-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA DA SILVA RODRIGUES (EMBARGANTE)

AGRO NORTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (EMBARGANTE)

EDSON MARCOS MELOZZI (EMBARGANTE)

ANGELO CARLOS MARONEZZI (EMBARGANTE)

ANDRE LUIS MINGHELLI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN OAB - MT4501/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003025-71.2018.8.11.0040. 

EMBARGANTE: AGRO NORTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA, EDSON 

MARCOS MELOZZI, CELIA DA SILVA RODRIGUES, ANGELO CARLOS 

MARONEZZI, ANDRE LUIS MINGHELLI EMBARGADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Intime-se a parte embargante para que redistribua, 

fisicamente, em autos apartados à execução fiscal n. 136860, os 

presentes embargos à execução. Após, façam-me conclusos, 

arquivando-se, na sequência, estes autos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001741-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVONEI JOSE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001336-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001721-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA BRESSAN CELLA OAB - RO2471 (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001994-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRIA FATIMA PORTO ALBRING SCHWAAB (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002162-52.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA BATISTA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte Autora da informação 

do perito nomeado, devendo se manifestar no prazo legal, requerendo o 

que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005156-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO SOUZA NERES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001708-09.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL VICENTE PARIZOTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte Autora da Petição do 

INSS, devendo se manifestar no prazo legal, requerendo o que entender 

de direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 190986 Nr: 4700-86.2018.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Sem embargos da discussão a respeito do fumus boni iuris, constato que 

não restou comprovado o periculum in mora capaz de justificar a 

imprescindibilidade do efeito suspensivo.

In casu, nos termos do artigo 919, § 1º, do NCPC, além da garantia por 

penhora, depósito ou caução, há necessidade da demonstração dos 

“requisitos para a concessão da tutela provisória (....)”.

 Portanto, exceto pela tutela de evidência, que do fato concreto não se 

trata, é imprescindível a demonstração, além da “probabilidade do direito”, 

o efetivo “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, na 

forma do art. 300, do NCPC.

 Justamente por isso é que a jurisprudência já deixou assentado que “(...) 

O risco de sofrer constrição em seu patrimônio não é suficiente para a 

suspensão da demanda executiva, eis que é circunstância inerente a todo 

feito executivo (grifos nossos)” (TJMT - Segunda Câmara Cível. AI n.º 

121327/2014. Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, J. 17/12/2014, DJE 

21/01/2015).

 Em outras palavras, “(...) Muito embora o seguimento da execução possa 

redundar na expropriação de bens da agravada em montante suficiente 

para fazer frente à dívida inscrita no título executivo, tal consequência é 

inerente à própria execução, não servindo para justificar a suspensão do 

feito (...) (grifos nossos)” (TJMT - Primeira Câmara Cível. AI n.º 

64844/2014. Rel. Des. Adilson Polegato de Freitas, J. 16/12/2014, DJE 

22/12/2014).

 Destarte, ainda que a tese apresentada seja, eventualmente, plausível, tal 

situação não seria suficiente para o deferimento do efeito suspensivo.

 Com isso, ausente o periculum in mora, RECEBO OS EMBARGOS SEM 

EFEITO SUSPENSIVO, determinando o prosseguimento da execução, nos 

termos do art. 919, caput; c/c seu § 1º, do NCPC.

Por fim, registro que o entendimento do STJ indicado na inicial (REsp 

1291923/PR, decisão de 01/12/2011), encontra-se superado por decisão 

posterior, via Recurso Repetitivo, a saber:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, 

§1º, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA 

EXECUÇÃO E ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA 

ARGUMENTAÇÃO (FUMUS BONI JURIS) E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE 

DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA) PARA 

A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR 

OPOSTOS EM EXECUÇÃO FISCAL. (destaque nosso) 1. A previsão no 

ordenamento jurídico pátrio da regra geral de atribuição de efeito 

suspensivo aos embargos do devedor somente ocorreu com o advento da 

Lei n. 8.953, de 13, de dezembro de 1994, que promoveu a reforma do 

Processo de Execução do Código de Processo Civil de 1973 (Lei n. 5.869, 

de 11 de janeiro de 1973 - CPC/73), nele incluindo o §1º do art. 739, e o 

inciso I do art. 791. 2. Antes dessa reforma, e inclusive na vigência do 

Decreto-lei n. 960, de 17 de dezembro de 1938, que disciplinava a 

cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública em todo o território 

nacional, e do Código de Processo Civil de 1939 (Decreto-lei n. 1.608/39), 

nenhuma lei previa expressamente a atribuição, em regra, de efeitos 

suspensivos aos embargos do devedor, somente admitindo-os 

excepcionalmente. Em razão disso, o efeito suspensivo derivava de 

construção doutrinária que, posteriormente, quando suficientemente 

amadurecida, culminou no projeto que foi convertido na citada Lei n. 

8.953/94, conforme o evidencia sua Exposição de Motivos - Mensagem n. 

237, de 7 de maio de 1993, DOU de 12.04.1994, Seção II, p. 1696. 3. 

Sendo assim, resta evidente o equívoco da premissa de que a LEF e a Lei 

n. 8.212/91 adotaram a postura suspensiva dos embargos do devedor 

antes mesmo de essa postura ter sido adotada expressamente pelo 

próprio CPC/73, com o advento da Lei n. 8.953/94, fazendo tábula rasa da 

história legislativa. 4. Desta feita, à luz de uma interpretação histórica e 

dos princípios que nortearam as várias reformas nos feitos executivos da 

Fazenda Pública e no próprio Código de Processo Civil de 1973, mormente 

a eficácia material do feito executivo a primazia do crédito público sobre o 

privado e a especialidade das execuções fiscais, é ilógico concluir que a 

Lei n. 6.830 de 22 de setembro de 1980 - Lei de Execuções Fiscais - LEF e 

o art. 53, §4º da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, foram em algum 

momento ou são incompatíveis com a ausência de efeito suspensivo aos 

embargos do devedor. Isto porque quanto ao regime dos embargos do 

devedor invocavam - com derrogações específicas sempre no sentido de 

dar maiores garantias ao crédito público - a aplicação subsidiária do 

disposto no CPC/73 que tinha redação dúbia a respeito, admitindo diversas 

interpretações doutrinárias. 5. Desse modo, tanto a Lei n. 6.830/80 - LEF 

quanto o art. 53, §4º da Lei n. 8.212/91 não fizeram a opção por um ou 

outro regime, isto é, são compatíveis com a atribuição de efeito 

suspensivo ou não aos embargos do devedor. Por essa razão, não se 

incompatibilizam com o art. 739-A do CPC/73 (introduzido pela Lei 

11.382/2006) que condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos 

embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de 
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garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus 

boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in 

mora). 6. Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a 

reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 

11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos 

embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de 

dispositivo específico, qual seja o art. 16, §1º da Lei n. 6.830/80, que exige 

expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à 

execução fiscal. 7. Muito embora por fundamentos variados - ora fazendo 

uso da interpretação sistemática da LEF e do CPC/73, ora trilhando o 

inovador caminho da teoria do "Diálogo das Fontes", ora utilizando-se de 

interpretação histórica dos dispositivos (o que se faz agora) - essa 

conclusão tem sido a alcançada pela jurisprudência predominante, 

conforme ressoam os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste 

Superior Tribunal de Justiça. (...) 9. Recurso especial provido. Acórdão 

submetido ao regime do art.

543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008”. (STJ – 1ª S. REsp 

1272827/PE. Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, J. 22/05/2013, DJe 

31/05/2013)

 Intime-se o embargado para apresentar impugnação no prazo de 30 dias 

(art. 17, da Lei 6.830/80).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 118899 Nr: 9250-66.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNILARIA SORRISO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A

 Em que pese a manifestação da parte executada às fls. 59-60, 

informando que o veículo penhorado via RENAJUD nos autos não pertence 

a si, mas a pessoa jurídica Magisfer Ins. Metalúrgica LTDA, fato é que 

referida empresa possui o mesmo CNPJ da parte executada (fls. 04 e 60).

Ademais, conforme consulta realizada pelo exequente, a empresa 

executada possui como nome fantasia justamente o nome da empresa em 

que está registrado o veículo constrito (Magisfer Estruturas Metálicas), 

conforme fl. 62.

Sendo assim, indefiro o pleito de fls. 59-60.

Oficie-se ao Banco Bradesco, na forma requerida à fl. 61.

No mais, após o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos dos 

embargos à execução em apenso, proceda-se com a conversão em renda 

dos valores penhorados nos autos, mediante DARF a ser juntada pela 

exequente.

Cumpridas as determinações acima, intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 98870 Nr: 1466-72.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIONDO & STELLATO ADVOCACIA ASSESSORIA 

JURÍDICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em que pese a manifestação do executado à fl. 211, fato é que o mesmo 

concordou com os novos cálculos juntados pelo exequente à fl. 210, no 

que toca aos juros e correção monetária, insurgindo-se, tão somente, 

quanto ao termo inicial para calcular referidos índices, aduzindo ser 

24/02/13, enquanto o exequente calculou desde 14/03/17.

Porém, referida impugnação carece de objeto, na medida em que o termo 

que a parte executada pretende ser utilizado fará com que o valor 

executado seja majorado ao já cobrado à fl. 210, o que é vedado, nos 

termos do art. 492 do NCPC.

Sendo assim, homologo o cálculo de fls. 210 e determino, após preclusão, 

a expedição de RPV, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC.

Comprovado o pagamento do RPV, expeça-se o respectivo alvará de 

levantamento dos valores à parte exequente.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 84362 Nr: 3595-21.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ERASMO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

MAURO MEAZZA - OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em que pese a manifestação do exequente às fls. 256-257, aduzindo que 

os cálculos de fls. 253-254 tem por base o salário mínimo corrigido, fato é 

que pela leitura do referido cálculo, não há como se concluir que os 

valores utilizados tem como base o salário mínimo vigente à época, 

atualizado com juros e correção monetária.

Sendo assim, deverá a parte autora apresentar novo cálculo, com base no 

salário mínimo, indicando o valor inicial e, após, o mesmo atualizado, para 

então ser calculado os honorários advocatícios em 10% sobre referido 

valor.

Na sequência, cumpra-se a parte final da decisão de fl. 255.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 99997 Nr: 2699-07.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL MONTEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SEVERO DE LEMOS - 

OAB:PROCURADOR

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, julgo e declaro extinto o 

presente processo nos termos do art. 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil.

Sem custas.

Honorários foram pagos.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002125-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA MICHELON CHUPEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 1002125-25.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Reclamada para se 

manifestar sobre o Depósito Judicial, referente ao pagamento do débito 

feito pela parte Reclamante no ID nº 13485385, no prazo de 05 dias, 
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devendo informar a conta para transferência, requerendo o que entender 

de direito. Sorriso/MT, 18 de junho de 2018. Elite Capitanio, Gestora 

Judicial.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-22.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MEX DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E VERDURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA OAB - MT0014077S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. A. TOLENTINO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000181-22.2016.8.11.0040. REQUERENTE: MEX DISTRIBUIDORA DE 

FRUTAS E VERDURAS LTDA - ME REQUERIDO: V. A. TOLENTINO - ME 

Designe-se audiência de conciliação, após, cite-se e intime-se a parte 

reclamada, com as advertências legais, observando-se o endereço 

indicado no ID 4888457, e intime-se a reclamante. SORRISO, 18 de junho 

de 2018. Jacob Sauer Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010940-57.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Processo: 8010940-57.2015.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar o endereço atualizado da parte Reclamada, tendo 

em vista a diligência de Id. 13699752. Sorriso/MT, 19 de junho de 2018. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000644-61.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL DE 1 E 2 GRAU VINICIUS DE MORAES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO AUGUSTO BARCELLOS SANTOS (EXECUTADO)

CYNTHIA FURTADO FIGUEIRA SANTOS (EXECUTADO)

 

Processo: 1000644-61.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar o endereço atualizado da parte Reclamada, tendo 

em vista a diligência de Id. 13505433. Sorriso/MT, 19 de junho de 2018. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002009-53.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO JOSE WALKER EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SGANDERLA MOVEIS PLANEJADOS LTDA. - ME (EXECUTADO)

 

Processo: 1002009-53.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar o endereço atualizado da parte Reclamada, tendo 

em vista a diligência de Id. 13430692. Sorriso/MT, 19 de junho de 2018. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000797-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E A DE OLIVEIRA SERVICOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESANDRO TOMAZ DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

Processo: 1000797-60.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar o endereço atualizado da parte Reclamada, tendo 

em vista a diligência de Id. 13710425. Sorriso/MT, 19 de junho de 2018. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001859-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO CASAGRANDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZANA CHAMBERLAIN (EXECUTADO)

TIERRE JULIANO NESPOLO (EXECUTADO)

 

Processo: 1001859-38.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante para, no prazo de 05 

(cinco) dias, que se manifeste acerca das diligências de ID. 13393180 e 

13096549. Sorriso/MT, 19 de junho de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001918-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARINA JAMILY ELIAS PIMENTEL (EXECUTADO)

 

Processo: 1001918-26.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar o endereço atualizado da parte Reclamada, tendo 

em vista a diligência de Id. 13387711. Sorriso/MT, 19 de junho de 2018. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001816-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO XAVIER DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 1001816-04.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Reclamada para se 

manifestar sobre o Depósito Judicial, referente ao pagamento do débito 

feito pela parte Reclamante no ID nº 13704294, no prazo de 05 dias, 
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devendo informar a conta para transferência, requerendo o que entender 

de direito. Sorriso/MT, 19 de junho de 2018. Elite Capitanio, Gestora 

Judicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004772-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL 

ILHABELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE MOLETA CONTE OAB - 659.828.270-53 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO ELIAS MARTINS DE ASSIS (EXECUTADO)

 

Processo: 1004772-90.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar o endereço atualizado da parte Reclamada, tendo 

em vista a diligência de Id. 13716057. Sorriso/MT, 19 de junho de 2018. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005927-31.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CORACY MARIA DA COSTA FEITOSA ALVARENGA (EXECUTADO)

 

Processo: 1005927-31.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar o endereço atualizado da parte Reclamada, tendo 

em vista a diligência de Id. 13363595. Sorriso/MT, 19 de junho de 2018. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005930-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGELA APARECIDA ORESTE (EXECUTADO)

 

Processo: 1005930-83.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar o endereço atualizado da parte Reclamada, tendo 

em vista a diligência de Id. 13446391. Sorriso/MT, 19 de junho de 2018. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005958-51.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

NIVA ALVES DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

CLAUDIA DIAS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1005958-51.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar o endereço atualizado da parte Reclamada, tendo 

em vista a diligência de Id. 13660953. Sorriso/MT, 19 de junho de 2018. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006712-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI GOMES DE LARA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PIVETTA OAB - MT16725 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NESTOR MIGUEL JOHANN (EXECUTADO)

 

Processo: 1006712-90.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar o endereço atualizado da parte Reclamada, tendo 

em vista a diligência de Id. 13387869. Sorriso/MT, 19 de junho de 2018. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000160-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARI DICK (EXECUTADO)

 

Processo: 1000160-75.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar o endereço atualizado da parte Reclamada, tendo 

em vista a diligência de Id. 13505346. Sorriso/MT, 19 de junho de 2018. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000788-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA VOLVER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Processo: 1000788-64.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar o endereço atualizado da parte Reclamada, tendo 

em vista a diligência de Id. 13531287. Sorriso/MT, 19 de junho de 2018. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000922-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA VOLVER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CATIA POLIANA DE ARAUJO ROCHA (REQUERIDO)

 

Processo: 1000922-91.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar o endereço atualizado da parte Reclamada, tendo 

em vista a diligência de Id. 13575845. Sorriso/MT, 19 de junho de 2018. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000988-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA SORRISO MECANICA DIESEL LTDA - ME (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JONATHAN PORTELA OAB - MT0016726A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRASKI & FONTANA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Processo: 1000988-71.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar o endereço atualizado da parte Reclamada, tendo 

em vista a diligência de Id. 13634430. Sorriso/MT, 19 de junho de 2018. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010470-26.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO GUERRIERI (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 8010470-26.2015.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Reclamante para se 

manifestar sobre os documentos juntados referente as consulta, 

BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL, bem como para se manifestar 

sobre os rumos do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

intimação desta, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). 

Sorriso/MT, 19 de junho de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006452-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROQUE VALDERI BACH (EXECUTADO)

 

Processo nº. 1006452-13.2017.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado 

Exeqüente para no prazo de 05(cinco) dias se manifestar sobre a Certidão 

do Oficial de Justiça constante do ID nº 13125394, bem como sobre os 

rumos da execução, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). 

Sorriso, 19 de junho de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001059-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANELISE INES ANDRUCHAK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A (ADVOGADO)

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR LUIZ BELLE (EXECUTADO)

 

Processo nº. 1001059-73.2018.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado 

Exeqüente para no prazo de 05(cinco) dias se manifestar sobre a Certidão 

do Oficial de Justiça constante do ID nº 12594349, bem como sobre os 

rumos da execução, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). 

Sorriso, 19 de junho de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001313-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE SILVA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 01 de AGOSTO de 2018, às 16:40 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010716-27.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ANTONIO ZORTEA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANGUARDA DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO TREVISAN OAB - RS0077202A (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 8010716-27.2012.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Reclamada para se 

manifestar sobre o Depósito Judicial, referente ao pagamento do débito 

feito pela parte Reclamante no ID nº 13376658, no prazo de 05 dias, 

devendo informar a conta para transferência, requerendo o que entender 

de direito. Sorriso/MT, 19 de junho de 2018. Elite Capitanio, Gestora 

Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001125-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE VERNE DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARETH FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 18 de JULHO de 2018, às 18:00 horas, nesta Comarca, ficando 

a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002043-28.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ACIR MAGALHAES ANTUNES JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILCE TACONI BOLONHEZI (EXECUTADO)

 

Processo: 1002043-28.2016.811.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 14 DE 

NOVEMBRO DE 2018 ÀS 10:10HORAS para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito. Sorriso/MT, 19 de Junho de 2018 Cristiane 

V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006084-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDEMAR EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO)

SERGIO HEMING JUNIOR OAB - MT0020865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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TELHAFORT INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 01 de AGOSTO de 2018, às 17:10 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001318-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA LEONIDAS BESERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 01 de AGOSTO de 2018, às 17:20 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010796-20.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODIVAN MENDES GOMES PECANHA (EXEQUENTE)

JEFFERSON GOMES SILVA (EXEQUENTE)

RONEI MENDES GOMES PECANHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES OAB - MT0003540S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BAND SORRISO - CANAL 12 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYRA DE OLIVEIRA OAB - MT7052/B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

8010796-20.2014.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DE IMAGEM]. REQUERENTE: RONEI 

MENDES GOMES PECANHA, RODIVAN MENDES GOMES PECANHA, 

JEFFERSON GOMES SILVA REQUERIDO: EMPRESA BAND SORRISO - 

CANAL 12 I - Retifiquem-se o registro e a autuação, passando a constar o 

feito como cumprimento de sentença. II - Após, intime-se a parte 

executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. III - Fica a parte executada 

advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. IV - Não havendo cumprimento voluntário, 

deverá a parte exequente apresentar atualização do débito com a 

incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de extinção. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. V - Ainda 

para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001323-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA SANTOS SCHAFFER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 01 de AGOSTO de 2018, às 17:30 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010428-45.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA VIANA DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE FRANCISCO FERREIRA BUENO (REQUERENTE)

MARIA HELENA VIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 8010428-45.2013.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Reclamada para se 

manifestar sobre o Depósito Judicial, referente ao pagamento do débito 

feito pela parte Reclamante no ID nº 13288767, no prazo de 05 dias, 

devendo informar a conta para transferência, requerendo o que entender 

de direito. Sorriso/MT, 19 de junho de 2018. Elite Capitanio, Gestora 

Judicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010769-66.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVIDE J. DA MOTTA - PRODUCOES FOTOGRAFICAS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DAL PONT LOPES OAB - PR0043629A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HYRLAEN CRISTINE DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante para, manifestar-se acerca da certidão do Id. 13735439, no 

prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000599-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS MINGOTTI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

GISLAINE CRISTINA DOS SANTOS OAB - MT23166/O (ADVOGADO)

JULIANE HELENA PILLA JULIAO OAB - SP0345803A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLISE STOCK MACHADO - ME (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 01 de AGOSTO de 2018, às 17:40 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000599-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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AUTO PECAS MINGOTTI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

GISLAINE CRISTINA DOS SANTOS OAB - MT23166/O (ADVOGADO)

JULIANE HELENA PILLA JULIAO OAB - SP0345803A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLISE STOCK MACHADO - ME (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 01 de AGOSTO de 2018, às 17:40 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010362-65.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

CARLA LAGEMANN OAB - MT0015737A (ADVOGADO)

VICTOR RIBEIRO DA SILVA MAIA TEIXEIRA OAB - MT0018333A 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 8010362-65.2013.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Reclamante para se 

manifestar sobre o cumprimento da sentença pela parte Reclamante 

constante do ID nº 13326708, no prazo de 05 dias, requerendo o que 

entender de direito. Sorriso/MT, 19 de junho de 2018. Elite Capitanio, 

Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002159-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RENALDO LOFFI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA ANDRADE ZILIANI OAB - MT0021552A-O (ADVOGADO)

jonathas borges hosaka OAB - MT0015136A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERALDO FIGUEIREDO SA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1002159-97.2017.8.11.0040 EXEQUENTE: RENALDO LOFFI EXECUTADO: 

MERALDO FIGUEIREDO SA I - Considerando o decurso “in albis” do prazo 

para a parte devedora voluntariamente quitar o débito, bem como que o 

art. 835 do NCPC estabelece em primeiro lugar, na escala de preferências 

para penhora, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em 

instituição financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” postulado no ID 

11391945, no montante de R$35.432,38 (trinta e cinco mil quatrocentos e 

trinta e dois reais e trinta e oito centavos), conforme cálculo de 

atualização do ID 11391966. II - A penhora será processada em 

conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como com o procedimento 

detalhado na Seção 20 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se 

especialmente que havendo bloqueio de valores, o feito passará a tramitar 

na triagem “urgentes”, oportunizando-se manifestação à parte devedora, 

no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, 

conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. III - Decorrido o prazo 

assinalado no item “II”, com manifestação da parte executada, retornem 

conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á a indisponibilidade dos 

valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, § 5º, do NCPC, 

devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de Depósitos 

Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo. IV - Caso 

bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI - Efetivada a 

penhora, a Secretaria deverá designar audiência de conciliação seguindo 

data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário para 

intimação das partes. Consigno que o oferecimento de embargos está 

condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado 

n. 117 do FONAJE). VII - Indefiro o peticionado no ID 11644173, porquanto 

tal requerimento é abrangido pela busca realizada no sistema RENAJUD 

acima deferida. VIII - Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na 

localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte exequente 

para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001612-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEURI PAULO SECCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO RIVALDO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 01 de AGOSTO de 2018, às 17:50 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004912-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON ARAUJO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004912-27.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Trata-se de ação proposta 

por AIRTON ARAUJO DE OLIVEIRA em face de ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS em que pretende: a) a 

declaração de inexistência de débito; c) a condenação da reclamada a 

pagar indenização por danos morais. Alega a parte reclamante, em 

síntese, que constatou a existência de registro negativo perante cadastro 

de restrição ao crédito, proveniente de inscrição providenciada pela parte 

reclamada. Aduz, porém, que não mantém qualquer débito com a mesma, 

apta a justificar a inscrição. Postulou pela declaração de inexistência da 

dívida, bem como pela reparação dos danos morais suportados. Audiência 

de conciliação realizada e restou infrutífera. A empresa reclamada 

apresentou contestação. Em síntese, alega que houve a cessão de crédito 

e o reclamado foi devidamente notificado, sustenta a inexistência de 
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conduta ilícita, reforçando a existência de contratação por parte do 

reclamante e seu inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu 

nome em órgão de proteção ao crédito. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na reclamação. É o relatório. Quanto 

a preliminar entendo que não deve prosperar, pois não vejo necessidade 

de qualquer perícia, sendo somente matéria de direito. Quanto à aplicação 

do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a incidência 

do CDC ao presente caso, notadamente dos diversos efeitos dele 

decorrentes. De fato, levando-se em conta o conceito de consumidor 

estampado no art. 2º do CDC, bem como o conceito de fornecedor 

insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, conclui-se que a reclamada 

está sujeita às delimitações e implicações decorrentes das relações de 

consumo, posto que ofertou no mercado serviços, este na condição de 

destinatário final, razão pela qual está caracterizada a relação de 

consumo para todos os fins legais. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça 

editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras”. Como consequência disso, o citado 

código assegura que toda indenização derivada de relação de consumo 

se sujeita, em regra, ao regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva 

é colhida dos artigos 6º, VI e 14. Quanto a inversão do ônus da prova. 

Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das 

alegações, a evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em 

relação à reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de 

onde emerge a necessidade da inversão postulada a fim de que seja 

garantida a salutar isonomia processual na presente demanda. Nesses 

termos, é de rigor a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as 

provas necessárias ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. 

Pois bem. No que diz com o mérito, a reclamada não logrou êxito em 

comprovar que tomou as medidas necessárias para oferecer serviços de 

qualidade e seguros. Não houve juntada de qualquer prova que comprove 

o débito ou contrato assinado. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, 

permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, quando 

comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou 

demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, importa frisar 

que incide sobre a instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano 

causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não 

de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 

479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições financeiras respondem 

objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e 

delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". A 

empresa reclamada alega e demonstra que o reclamante apresenta outras 

restrições, no intuito de aplicabilidade da Sumula 385 STJ, contudo, não 

existe outras inscrições anteriores. No caso, verifica-se evidente situação 

de serviço defeituoso, consubstanciado em cobrança de serviços não 

contratados pelo reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em 

órgãos de proteção ao crédito. A respeito do serviço defeituoso, dispõe o 

CDC: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos: 

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o 

consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as 

circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; 

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a 

época em que foi fornecido.” [sem destaque no original] Destaca-se, por 

oportuno, que o reclamado assume o risco do empreendimento, devendo 

disponibilizar de recursos máximos de excelência em seus serviços, para 

evitar a ocorrência de falhas e, por conseguinte, danos aos seus clientes. 

Havendo falha nessa prestação de serviço, cabe ao reclamado, 

imediatamente, diligenciar no sentido de corrigir as falhas e ressarcir o 

consumidor dos danos sofridos, o que no caso em testilha não ocorreu. 

Restando comprovado também que não houve culpa da parte reclamante 

quanto à falha na prestação dos serviços, mesmo porque é da instituição 

reclamada a incumbência de adotar as cautelas necessárias a tanto. 

Posto isso, passamos à conclusão, com a fixação do quantum devido a 

título de danos morais, cabe destacar que, como é cediço, embora o 

sistema jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência 

mais autorizada, estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e 

orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser 

levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta 

(ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o 

entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro 

os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta negligente do 

reclamado, entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente 

a R$ 6.000,00 (seis mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou ao 

reclamante. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência 

com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim 

com as condições da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além 

disso, ajustada ao princípio da equidade. Por certo que o art. 14, §3º, do 

CDC, permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, quando 

comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso, o reclamado não 

logrou êxito na demonstração de tais excludentes. Isso porque a culpa 

exclusiva de terceiro não existe no caso em análise, pois não deve ser 

confundida com o risco da atividade. Ante o exposto, eu juiz leigo, 

apresento projeto de sentença, no sentido de manter a liminar concedida, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

DECLARAR a inexistência do débito impugnado, bem como, a retirada 

definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de proteção de credito; e 

2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de danos morais, o valor de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de 

publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros 

legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, 

caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada requerer o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 

19 de abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001620-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR ALEX DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM RICARDO DE OLIVEIRA OAB - PR61665 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 12 de SETEMBRO de 2018, às 11:20 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010767-38.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DRAGUNSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO)

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WEBER & WEBER LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAGDA MIRIAN SCHMIDT OAB - MT0013070A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO Certidão de Decurso de Prazo Certifico 

que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, 

qualquer manifestação do(a) EXECUTADO: WEBER & WEBER LTDA - ME, 

para cumprimento voluntário da sentença . SORRISO, 19 de junho de 2018. 
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ELITE CAPITANIO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: AVENIDA PORTO 

ALEGRE, 2661, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: (66) 

35449804

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003177-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARGINO BEDIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN OAB - MT0009344A (ADVOGADO)

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. (REQUERIDO)

 

Processo: 1003177-22.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 07 DE 

NOVEMBRO DE 2018 ÀS 17:50HORAS para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito. Sorriso/MT, 19 de Junho de 2018 Cristiane 

V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001340-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO GUILHERME DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUDAX CEZAR FORTES OAB - MT19089/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 01 de AGOSTO de 2018, às 18:10 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001345-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INACIO SOUSA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 01 de AGOSTO de 2018, às 18:20 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001884-85.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO OAB - MT0009546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEOCLIDES TADEU TRAMONTIN (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 01 de AGOSTO de 2018, às 18:40 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001884-85.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO OAB - MT0009546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEOCLIDES TADEU TRAMONTIN (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 01 de AGOSTO de 2018, às 18:40 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010427-31.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO)

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 8010427-31.2011.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 dias. 

Sorriso/MT, 19 de junho de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003706-12.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA DOS SANTOS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAY TV BELO HORIZONTE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1003706-12.2016.8.11.0040 REQUERENTE: JUSSARA DOS SANTOS LIMA 

REQUERIDO: WAY TV BELO HORIZONTE S/A I - Designe a Secretaria 

nova audiência de conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema 

PJE. II – Após, cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, observando a orientação constante no campo "assunto" do 

espelho de malote digital juntado no Id. 11676577, e intime-se a parte 

reclamante.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003706-12.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA DOS SANTOS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAY TV BELO HORIZONTE S/A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 08 de AGOSTO de 2018, às 08:00 horas, nesta Comarca, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027920/6/2018 Página 237 de 739



ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002504-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WEDSON DA SILVA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO REQUERENTE: WEDSON DA 

SILVA NOGUEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Forte no art. 320 do NCPC, c/c 

art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes 

documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, ou com 

declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado; 

b) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo 

SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único).

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005610-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENESON ALBERTO BIAJO GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1005610-33.2017.8.11.0040 REQUERENTE: GENESON ALBERTO BIAJO 

GOMES REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Considerando que não 

houve intimação do reclamante providencie-se novo agendamento da 

audiência de conciliação em data a ser disponibilizada pelo Sistema PJE e, 

após, intime-se o reclamante por Oficial de Justiça, e intime-se a 

reclamada, com as advertências legais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001705-54.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALBERTO FIGUEIREDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILER MARQUES RIBEIRO OAB - MT12269/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Processo: nº 1001705-54.2016.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 13358584, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 19 de Junho 

de 2018. Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010862-97.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ISABEL HERTMANN EVALD ROSA LOPES OAB - MT0018326A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO LAZARO DE SOUZA NETO (EXECUTADO)

 

Processo: 8010862-97.2014.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte exequente(advogado) para se manifestar acerca 

manifestação juntada no ID. 5469934, em 05 (cinco) dias, requerendo o 

que de direito. Sorriso/MT, 19 de Junho de 2018 Cristiane V. Kuhn Tecnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003362-31.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 1003362-31.2016.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Reclamada para se 

manifestar sobre o Depósito Judicial, referente ao pagamento do débito 

feito pela parte Reclamada no ID nº 13468872, no prazo de 05 dias, 

devendo informar a conta para transferência, requerendo o que entender 

de direito. Sorriso/MT, 19 de junho de 2018. Elite Capitanio, Gestora 

Judicial.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001318-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA LEONIDAS BESERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos 

a fim de citar a parte Requerida, dando conhecimento de todo o teor da 

petição inicial inserta no Id. 12252540, intimando-a de que foi designado o 

dia 01 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 17:20 horas para realização da audiência 

de conciliação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003177-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARGINO BEDIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN OAB - MT0009344A (ADVOGADO)

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003177-22.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ARGINO BEDIN REQUERIDO: 

RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. I - No que tange 

à medida cautelar pretendida, verifico que se sustenta em alegação de 

inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da exigência 

probatória, estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato 

negativo. A par disso, se procedentes as alegações da parte, a demora 

no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

indevida restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada 

poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na 

inicial, de modo a restabelecer imediatamente a restrição de crédito e a 
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cobrança, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. II - Nesse 

contexto de urgência, atento ao preenchimento dos requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A LIMINAR postulada, para 

efeito de determinar que a parte reclamada providencie a exclusão do 

nome da parte reclamante do cadastro de inadimplentes, em razão do 

débito objeto da ação. Determino, ainda, que a parte reclamada se 

abstenha de proceder novo registro do débito impugnado junto aos 

cadastros de inadimplentes, até o julgamento final da ação. O prazo de 

cumprimento vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, com multa no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais) por dia de indevido registro do nome da 

reclamante em cadastros de restrição ao crédito. III - Tendo em vista a 

condição de hipossuficiência da parte requerente, bem como a facilidade 

de a parte requerida comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se 

e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada. SORRISO, 18 

de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002760-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES FRANK MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Enoques Vitorino da Silva OAB - MT0015210A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002760-69.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CHARLES FRANK MARTINS 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. I - No que tange à 

medida cautelar pretendida, verifico que se sustenta em alegação de 

inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da exigência 

probatória, estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato 

negativo. A par disso, se procedentes as alegações da parte, a demora 

no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

indevida restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada 

poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na 

inicial, de modo a restabelecer imediatamente a restrição de crédito e a 

cobrança, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. II - Nesse 

contexto de urgência, atento ao preenchimento dos requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A LIMINAR postulada, para 

efeito de determinar que a parte reclamada providencie a exclusão do 

nome da parte reclamante do cadastro de inadimplentes, em razão do 

débito objeto da ação. Determino, ainda, que a parte reclamada se 

abstenha de proceder novo registro do débito impugnado junto aos 

cadastros de inadimplentes, até o julgamento final da ação. O prazo de 

cumprimento vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, com multa no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais) por dia de indevido registro do nome da 

reclamante em cadastros de restrição ao crédito. III - Tendo em vista a 

condição de hipossuficiência da parte requerente, bem como a facilidade 

de a parte requerida comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se 

e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada. SORRISO, 18 

de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000612-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO PORTELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DIAS BAPTISTA OAB - SP381119-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000612-85.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA DO SOCORRO 

PORTELA REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. I - Tendo em vista que 

fora deferida medida liminar no id. 11756678, a qual suspendeu a 

cobrança das faturas dos meses de dezembro/2017 e janeiro/2018, bem 

como que houve corte no fornecimento de água por débito posterior, 

originado nos meses de fevereiro a maio de 2018, e considerando que a 

demora no provimento jurisdicional acarretará sérios prejuízos, em 

decorrência da suspensão do fornecimento de água em seu endereço, 

bem de caráter essencial à vida humana, evidenciado está o perigo de 

dano. Por outro lado, tem-se que a reclamada poderá, com singeleza 

abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo a 

restabelecer imediatamente as cobranças, sem prejuízo das sanções 

cabíveis na hipótese. II - Diante desse contexto, nos termos do art. 298 do 

NCPC, DEFIRO A MODIFICAÇÃO DA TUTELA deferida neste feito, para 

efeito de determinar que a parte reclamada providencie, em 24horas, a 

religação dos serviços de água na residência da parte reclamante, assim 

como que se abstenha de suspender o fornecimento do serviço ou o 

registro dos débitos impugnados (faturas de dez/2017 a maio/2018) em 

cadastros de restrição ao crédito, sob pena de multa no valor de R$500,00 

(quinhentos reais) por hora de descumprimento (NCPC, art. 297). III - Com 

fundamento na previsão do art. 300, §1º, do NCPC, fica a parte reclamada 

autorizada a emitir fatura de cobrança do consumo no período impugnado 

pela média de consumo dos seis meses imediatamente anteriores, 

permanecendo suspensa a cobrança do valor remanescente até a 

decisão definitiva. IV - Intimem-se. SORRISO, 18 de junho de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004768-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL 

ILHABELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE MOLETA CONTE OAB - 659.828.270-53 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO HENRIQUE DA CRUZ ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004768-53.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS 

MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHABELA 

REPRESENTANTE: LUIZ HENRIQUE MOLETA CONTE EXECUTADO: 

FERNANDO HENRIQUE DA CRUZ ALVES I - Considerando o decurso “in 

albis” do prazo para a parte devedora voluntariamente quitar o débito, bem 

como que o art. 835 do NCPC estabelece em primeiro lugar, na escala de 

preferências para penhora, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” 

postulado, no montante de R$6.510,79 (seis mil quinhentos e dez reais e 

setenta e nove centavos), conforme cálculo de atualização juntado no Id. 

12603773. II - A penhora será processada em conformidade com o art. 

854 do NCPC, assim como com o procedimento detalhado na Seção 19 do 

Capítulo 2 da CNGC, atentando-se especialmente que havendo bloqueio de 

valores, o feito passará a tramitar na triagem “urgentes”, oportunizando-se 

manifestação à parte devedora, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

intimação desta decisão, conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. 

III – Decorrido o prazo assinalado no item “II”, com manifestação da parte 

executada, retornem conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á 

a indisponibilidade dos valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, 

§ 5º, do NCPC, devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de 

Depósitos Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo. 

IV – Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde 

que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da 

penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida 

ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a 

diligência, e dispensado o cumprimento do comando exposto no item II, 

parte final. V - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, 

seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, 
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determino a inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema 

RENAJUD. Exitosa a constrição, o extrato do sistema RENAJUD valerá 

como termo de penhora (NCPC, art. 845, §1º), devendo ser providenciada 

a expedição de mandado de busca e apreensão do bem, a ser depositado 

em mãos do (a) exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado deverá ser 

cumprido no endereço constante no sistema RENAJUD, intimando-se o (a) 

executado (a) da penhora na ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em 

até 05 (cinco) dias de sua intimação, o (a) exequente poderá manifestar 

intenção de que o bem fique depositado em poder do (a) executado (a), na 

forma do art. 840, §2º, do NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, 

deverá o (a) exequente apresentar atualização do cálculo do montante 

devido, bem como a avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do 

NCPC. VI – Efetivada a penhora, a Secretaria deverá designar audiência 

de conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o 

necessário para intimação das partes. Consigno que o oferecimento de 

embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). VII – Cumpridas as diligências e não 

se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a parte exequente 

deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena de extinção 

(Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). SORRISO, 11 de junho de 2018. Jacob 

Sauer, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010529-77.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELI LUCIA SULZBACHER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Newton Acunha Rocha OAB - MT5489/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010529-77.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: ELI LUCIA SULZBACHER 

EXECUTADO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP I - 

Considerando o decurso “in albis” do prazo para a parte devedora 

voluntariamente quitar o débito, bem como que o art. 835 do NCPC 

estabelece em primeiro lugar, na escala de preferências para penhora, o 

“dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” postulado (Id. 12469474), 

no montante de R$ 3.230,74 (três mil duzentos e trinta reais e setenta e 

quatro centavos), conforme cálculo de atualização juntado pela parte 

credora. II - A penhora será processada em conformidade com o art. 854 

do NCPC, assim como com o procedimento detalhado na Seção 19 do 

Capítulo 2 da CNGC, atentando-se especialmente que havendo bloqueio de 

valores, o feito passará a tramitar na triagem “urgentes”, oportunizando-se 

manifestação à parte devedora, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

intimação desta decisão, conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. 

III – Decorrido o prazo assinalado no item “II”, com manifestação da parte 

executada, retornem conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á 

a indisponibilidade dos valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, 

§ 5º, do NCPC, devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de 

Depósitos Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo, 

iniciando o decurso do prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 525) para a 

parte executada, querendo, apresentar impugnação. Consigno que o 

prazo para impugnação inicia-se automaticamente após o decurso do 

prazo estabelecido no item “II”, independente de nova intimação. IV – Caso 

bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a 

parte exequente deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena 

de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). SORRISO, 11 de junho de 2018. 

Jacob Sauer, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010908-52.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSO ANTONIO DIAS CORTES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO ZANELLA BONETTI OAB - RS59172 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010908-52.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: VILSO ANTONIO DIAS CORTES I 

- Considerando o decurso “in albis” do prazo para a parte devedora 

voluntariamente quitar o débito, bem como que o art. 835 do NCPC 

estabelece em primeiro lugar, na escala de preferências para penhora, o 

“dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” postulado, no montante de 

R$ 15.283,96 (quinze mil duzentos e oitenta e três reais e noventa e seis 

centavos), conforme cálculo de atualização juntado no Id. 5570768. II - A 

penhora será processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, 

assim como com o procedimento detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da 

CNGC, atentando-se especialmente que havendo bloqueio de valores, o 

feito passará a tramitar na triagem “urgentes”, oportunizando-se 

manifestação à parte devedora, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

intimação desta decisão, conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. 

III – Decorrido o prazo assinalado no item “II”, com manifestação da parte 

executada, retornem conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á 

a indisponibilidade dos valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, 

§ 5º, do NCPC, devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de 

Depósitos Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo. 

IV – Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde 

que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da 

penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida 

ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a 

diligência, e dispensado o cumprimento do comando exposto no item II, 

parte final. V - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, 

seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, 

determino a inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema 

RENAJUD. Exitosa a constrição, o extrato do sistema RENAJUD valerá 

como termo de penhora (NCPC, art. 845, §1º), devendo ser providenciada 

a expedição de mandado de busca e apreensão do bem, a ser depositado 

em mãos do (a) exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado deverá ser 

cumprido no endereço constante no sistema RENAJUD, intimando-se o (a) 

executado (a) da penhora na ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em 

até 05 (cinco) dias de sua intimação, o (a) exequente poderá manifestar 

intenção de que o bem fique depositado em poder do (a) executado (a), na 

forma do art. 840, §2º, do NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, 
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deverá o (a) exequente apresentar atualização do cálculo do montante 

devido, bem como a avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do 

NCPC. VI – Efetivada a penhora, a Secretaria deverá designar audiência 

de conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o 

necessário para intimação das partes. Consigno que o oferecimento de 

embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). VII – Cumpridas as diligências e não 

se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a parte exequente 

deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena de extinção 

(Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). SORRISO, 11 de junho de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010118-73.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITO BORTOLOMEDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANY NEGRI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010118-73.2012.8.11.0040. EXEQUENTE: CLEITO BORTOLOMEDI 

EXECUTADO: GEOVANY NEGRI I - Considerando o decurso “in albis” do 

prazo para a parte devedora voluntariamente quitar o débito, bem como 

que o art. 835 do NCPC estabelece em primeiro lugar, na escala de 

preferências para penhora, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” 

postulado, no montante de R$ 22.032,00 (vinte e dois mil e trinta e dois 

reais), conforme cálculo de atualização juntado pelo contador judicial. II - A 

penhora será processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, 

assim como com o procedimento detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da 

CNGC, atentando-se especialmente que havendo bloqueio de valores, o 

feito passará a tramitar na triagem “urgentes”, oportunizando-se 

manifestação à parte devedora, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

intimação desta decisão, conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. 

III – Decorrido o prazo assinalado no item “II”, com manifestação da parte 

executada, retornem conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á 

a indisponibilidade dos valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, 

§ 5º, do NCPC, devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de 

Depósitos Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo, 

iniciando o decurso do prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 525) para a 

parte executada, querendo, apresentar impugnação. Consigno que o 

prazo para impugnação inicia-se automaticamente após o decurso do 

prazo estabelecido no item “II”, independente de nova intimação. IV – Caso 

bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a 

parte exequente deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena 

de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). SORRISO, 11 de junho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010985-61.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS PAULO UTIZIG (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010985-61.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - 

EPP EXECUTADO: LUIS PAULO UTIZIG I - Considerando o decurso “in 

albis” do prazo para a parte devedora voluntariamente quitar o débito, bem 

como que o art. 835 do NCPC estabelece em primeiro lugar, na escala de 

preferências para penhora, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” 

postulado (Id. 1560697), no montante de R$ 13.694,12 (treze mil 

seiscentos e noventa e quatro reais e doze centavos), conforme cálculo 

de atualização juntado pelo contador. II - A penhora será processada em 

conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como com o procedimento 

detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se 

especialmente que havendo bloqueio de valores, o feito passará a tramitar 

na triagem “urgentes”, oportunizando-se manifestação à parte devedora, 

no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, 

conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. III – Decorrido o prazo 

assinalado no item “II”, com manifestação da parte executada, retornem 

conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á a indisponibilidade dos 

valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, § 5º, do NCPC, 

devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de Depósitos 

Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo, iniciando o 

decurso do prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 525) para a parte 

executada, querendo, apresentar impugnação. Consigno que o prazo para 

impugnação inicia-se automaticamente após o decurso do prazo 

estabelecido no item “II”, independente de nova intimação. IV – Caso 

bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a 

parte exequente deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena 

de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). SORRISO, 11 de junho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002181-58.2017.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

NARA TEREZINHA FORNARI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVIA NAJARA FORNARI CENCI OAB - MT0008911A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002181-58.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: NARA TEREZINHA FORNARI - 

ME EXECUTADO: JEFERSON ALVES DE OLIVEIRA I - Considerando o 

decurso “in albis” do prazo para a parte devedora voluntariamente quitar o 

débito, bem como que o art. 835 do NCPC estabelece em primeiro lugar, na 

escala de preferências para penhora, o “dinheiro, em espécie ou em 

depósito ou aplicação em instituição financeira”, defiro o pedido de 

penhora “on-line” postulado (Id. 6774147), no montante de R$ 5.167,12 

(cinco mil cento e sessenta e sete reais e doze centavos), conforme 

cálculo de atualização juntado pelo contador. II - A penhora será 

processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como com o 

procedimento detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se 

especialmente que havendo bloqueio de valores, o feito passará a tramitar 

na triagem “urgentes”, oportunizando-se manifestação à parte devedora, 

no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, 

conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. III – Decorrido o prazo 

assinalado no item “II”, com manifestação da parte executada, retornem 

conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á a indisponibilidade dos 

valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, § 5º, do NCPC, 

devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de Depósitos 

Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo, iniciando o 

decurso do prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 525) para a parte 

executada, querendo, apresentar impugnação. Consigno que o prazo para 

impugnação inicia-se automaticamente após o decurso do prazo 

estabelecido no item “II”, independente de nova intimação. IV – Caso 

bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a 

parte exequente deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena 

de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). SORRISO, 12 de junho de 2018. 

Jacob Sauer, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010418-93.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO WILLE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010418-93.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: VIVO S.A. EXECUTADO: 

OTAVIO WILLE I - Considerando o decurso “in albis” do prazo para a parte 

devedora voluntariamente quitar o débito, bem como que o art. 835 do 

NCPC estabelece em primeiro lugar, na escala de preferências para 

penhora, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em 

instituição financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” postulado (Id. 

12359964), no montante de R$ 4.047,28 (quatro mil e quarenta e sete reais 

e vinte e oito centavos), conforme cálculo de atualização juntado pela 

parte credora. II - A penhora será processada em conformidade com o art. 

854 do NCPC, assim como com o procedimento detalhado na Seção 19 do 

Capítulo 2 da CNGC, atentando-se especialmente que havendo bloqueio de 

valores, o feito passará a tramitar na triagem “urgentes”, oportunizando-se 

manifestação à parte devedora, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

intimação desta decisão, conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. 

III – Decorrido o prazo assinalado no item “II”, com manifestação da parte 

executada, retornem conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á 

a indisponibilidade dos valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, 

§ 5º, do NCPC, devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de 

Depósitos Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo, 

iniciando o decurso do prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 525) para a 

parte executada, querendo, apresentar impugnação. Consigno que o 

prazo para impugnação inicia-se automaticamente após o decurso do 

prazo estabelecido no item “II”, independente de nova intimação. IV – Caso 

bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a 

parte exequente deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena 

de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). SORRISO, 12 de junho de 2018. 

Jacob Sauer, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002043-28.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ACIR MAGALHAES ANTUNES JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILCE TACONI BOLONHEZI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002043-28.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: ACIR MAGALHAES ANTUNES 

JUNIOR EXECUTADO: NILCE TACONI BOLONHEZI Em atenção ao 
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peticionado no id. 13610472, expeça-se mandado de remoção dos 

semirreboques penhorados no id. 13199305, depositando-se em poder do 

exequente (NCPC, art. 840, §1º), incumbindo àquele adotar as 

providências necessárias para receber o bem em depósito. A avaliação 

fica dispensada, porquanto já realizada no id. 13225523. Intimem-se as 

partes, com expedição do necessário, observando-se o constante no item 

“V” do id. 2454422. SORRISO, 18 de junho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010252-03.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BENJAMIM MAHL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010252-03.2012.8.11.0040. EXEQUENTE: RAFAEL BENJAMIM MAHL 

EXECUTADO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP I - 

Considerando o decurso “in albis” do prazo para a parte devedora 

voluntariamente quitar o débito, bem como que o art. 835 do NCPC 

estabelece em primeiro lugar, na escala de preferências para penhora, o 

“dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” postulado no ID 1454861, 

no montante de R$ 6.763,71 (seis mil e setecentos e sessenta e três reais 

e setenta e um centavos), conforme cálculo de atualização juntado pelo 

contador judicial. II - A penhora será processada em conformidade com o 

art. 854 do NCPC, assim como com o procedimento detalhado na Seção 19 

do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se especialmente que havendo bloqueio 

de valores, o feito passará a tramitar na triagem “urgente”, 

oportunizando-se manifestação à parte devedora, no prazo de 05 (cinco) 

dias, a contar da intimação desta decisão, conforme estabelecido no art. 

854, §3º, do NCPC. III – Decorrido o prazo assinalado no item “II”, com 

manifestação da parte executada, retornem conclusos os autos, caso 

contrário, converter-se-á a indisponibilidade dos valores em penhora, a 

teor do disposto no art. 854, § 5º, do NCPC, devendo a Secretaria expedir 

ofício ao Departamento de Depósitos Judiciais para vinculação do valor 

depositado a este processo, iniciando o decurso do prazo de 15 (quinze) 

dias (NCPC, art. 525) para a parte executada, querendo, apresentar 

impugnação. Consigno que o prazo para impugnação inicia-se 

automaticamente após o decurso do prazo estabelecido no item “II”, 

independente de nova intimação. IV – Caso bloqueado montante inferior a 

R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não supere 10% (dez por 

cento) do valor objeto da penhora, será considerado ínfimo e insuficiente 

para justificar o processamento da penhora, em atenção aos princípios da 

eficiência administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser 

expedida ordem de liberação do valor, entendendo-se então como 

frustrada a diligência, e dispensado o cumprimento do comando exposto 

no item II, parte final. V - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de 

valores, seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no art. 835 do 

NCPC, determino a inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema 

RENAJUD. Exitosa a constrição, o extrato do sistema RENAJUD valerá 

como termo de penhora (NCPC, art. 845, §1º), devendo ser providenciada 

a expedição de mandado de busca e apreensão do bem, a ser depositado 

em mãos do (a) exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado deverá ser 

cumprido no endereço constante no sistema RENAJUD, intimando-se o (a) 

executado (a) da penhora na ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em 

até 05 (cinco) dias de sua intimação, o (a) exequente poderá manifestar 

intenção de que o bem fique depositado em poder do (a) executado (a), na 

forma do art. 840, §2º, do NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, 

deverá o (a) exequente apresentar atualização do cálculo do montante 

devido, bem como a avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do 

NCPC. VI – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na localização 

de bens penhoráveis, a parte exequente deverá se manifestar sobre os 

rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação 

desta decisão, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). 

SORRISO, 11 de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010304-91.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DELCI POTRICH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VEZZO ILUMINACAO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010304-91.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: DELCI POTRICH EXECUTADO: 

VEZZO ILUMINACAO LTDA - EPP I - Considerando o decurso “in albis” do 

prazo para a parte devedora voluntariamente quitar o débito, bem como 

que o art. 835 do NCPC estabelece em primeiro lugar, na escala de 

preferências para penhora, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” 

postulado no ID 11768124, no montante de R$ 18.210,40 (dezoito mil, 

duzentos e dez reais e quarenta centavos), conforme cálculo de 

atualização juntado pela parte credora. II - A penhora será processada em 

conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como com o procedimento 

detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se 

especialmente que havendo bloqueio de valores, o feito passará a tramitar 

na triagem “urgente”, oportunizando-se manifestação à parte devedora, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, conforme 

estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. III – Decorrido o prazo assinalado 

no item “II”, com manifestação da parte executada, retornem conclusos os 

autos, caso contrário, converter-se-á a indisponibilidade dos valores em 

penhora, a teor do disposto no art. 854, § 5º, do NCPC, devendo a 

Secretaria expedir ofício ao Departamento de Depósitos Judiciais para 

vinculação do valor depositado a este processo, iniciando o decurso do 

prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 525) para a parte executada, 

querendo, apresentar impugnação. Consigno que o prazo para 

impugnação inicia-se automaticamente após o decurso do prazo 

estabelecido no item “II”, independente de nova intimação. IV – Caso 

bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a 

parte exequente deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena 

de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). SORRISO, 16 de maio de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010974-08.2010.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILDA MARTINS DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE JESUS SILVA (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

RODRIGO ANNONI PAZETO OAB - MT0007324A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010974-08.2010.8.11.0040. EXEQUENTE: ADEILDA MARTINS DA SILVA 

EXECUTADO: ANTONIO DE JESUS SILVA I - Considerando o decurso “in 

albis” do prazo para a parte devedora voluntariamente quitar o débito, bem 

como que o art. 835 do NCPC estabelece em primeiro lugar, na escala de 

preferências para penhora, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” 

postulado no ID 1070487, no montante de R$ 8.262,88 (oito mil e duzentos 

e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos), conforme cálculo de 

atualização juntado pelo contador judicial. II - A penhora será processada 

em conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como com o 

procedimento detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se 

especialmente que havendo bloqueio de valores, o feito passará a tramitar 

na triagem “urgente”, oportunizando-se manifestação à parte devedora, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, conforme 

estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. III – Decorrido o prazo assinalado 

no item “II”, com manifestação da parte executada, retornem conclusos os 

autos, caso contrário, converter-se-á a indisponibilidade dos valores em 

penhora, a teor do disposto no art. 854, § 5º, do NCPC, devendo a 

Secretaria expedir ofício ao Departamento de Depósitos Judiciais para 

vinculação do valor depositado a este processo, iniciando o decurso do 

prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 525) para a parte executada, 

querendo, apresentar impugnação. Consigno que o prazo para 

impugnação inicia-se automaticamente após o decurso do prazo 

estabelecido no item “II”, independente de nova intimação. IV – Caso 

bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a 

parte exequente deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena 

de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). SORRISO, 11 de junho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002120-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA CAVANHOLI EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

RODRIGO DA MOTTA JARDIM OAB - MT0008440A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAGILA VANESSA DA CONCEICAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002120-03.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: OTICA CAVANHOLI EIRELI - ME 

EXECUTADO: NAGILA VANESSA DA CONCEICAO I - Considerando o 

decurso “in albis” do prazo para a parte devedora voluntariamente quitar o 

débito, bem como que o art. 835 do NCPC estabelece em primeiro lugar, na 

escala de preferências para penhora, o “dinheiro, em espécie ou em 

depósito ou aplicação em instituição financeira”, defiro o pedido de 

penhora “on-line” postulado, no montante de R$ 735,00 (setecentos e 

trinta e cinco reais), conforme cálculo de atualização juntado no Id 

12640042. II - A penhora será processada em conformidade com o art. 

854 do NCPC, assim como com o procedimento detalhado na Seção 19 do 

Capítulo 2 da CNGC, atentando-se especialmente que havendo bloqueio de 

valores, o feito passará a tramitar na triagem “urgentes”, oportunizando-se 

manifestação à parte devedora, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

intimação desta decisão, conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. 

III – Decorrido o prazo assinalado no item “II”, com manifestação da parte 

executada, retornem conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á 

a indisponibilidade dos valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, 

§ 5º, do NCPC, devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de 

Depósitos Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo. 

IV – Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde 

que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da 

penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida 

ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a 

diligência, e dispensado o cumprimento do comando exposto no item II, 

parte final. V - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, 

seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, 

determino a inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema 

RENAJUD. Exitosa a constrição, o extrato do sistema RENAJUD valerá 

como termo de penhora (NCPC, art. 845, §1º), devendo ser providenciada 

a expedição de mandado de busca e apreensão do bem, a ser depositado 

em mãos do (a) exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado deverá ser 

cumprido no endereço constante no sistema RENAJUD, intimando-se o (a) 

executado (a) da penhora na ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em 

até 05 (cinco) dias de sua intimação, o (a) exequente poderá manifestar 

intenção de que o bem fique depositado em poder do (a) executado (a), na 

forma do art. 840, §2º, do NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, 

deverá o (a) exequente apresentar atualização do cálculo do montante 

devido, bem como a avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do 

NCPC. VI – Efetivada a penhora, a Secretaria deverá designar audiência 

de conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o 

necessário para intimação das partes. Consigno que o oferecimento de 

embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). VII – Cumpridas as diligências e não 

se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a parte exequente 

deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena de extinção 

(Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). SORRISO, 11 de junho de 2018. Jacob 

Sauer, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011318-13.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER PINESSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEODETE MARIA RUFATTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELIA VIEIRA SERPA DA CUNHA OAB - MT0006518A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8011318-13.2015.8.11.0040. REQUERENTE: WALTER PINESSO 

REQUERIDO: LEODETE MARIA RUFATTO I - Considerando o decurso “in 

albis” do prazo para a parte devedora voluntariamente quitar o débito, bem 

como que o art. 835 do NCPC estabelece em primeiro lugar, na escala de 
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preferências para penhora, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” 

postulado, no montante de R$ 7.738,40 (sete mil e setecentos e trinta e 

oito reais e quarenta centavos), conforme cálculo de atualização juntado 

pelo contador judicial no ID 11803247. II - A penhora será processada em 

conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como com o procedimento 

detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se 

especialmente que havendo bloqueio de valores, o feito passará a tramitar 

na triagem “urgentes”, oportunizando-se manifestação à parte devedora, 

no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, 

conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. III – Decorrido o prazo 

assinalado no item “II”, com manifestação da parte executada, retornem 

conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á a indisponibilidade dos 

valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, § 5º, do NCPC, 

devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de Depósitos 

Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo, iniciando o 

decurso do prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 525) para a parte 

executada, querendo, apresentar impugnação. Consigno que o prazo para 

impugnação inicia-se automaticamente após o decurso do prazo 

estabelecido no item “II”, independente de nova intimação. IV – Caso 

bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a 

parte exequente deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena 

de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). SORRISO, 11 de junho de 2018. 

Jacob Sauer, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001022-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA DA SILVA PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001022-46.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CAMILA DA SILVA PEDROSO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Intime-se a parte reclamante para 

emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando aos autos os 

documentos necessários para instruir o feito, sob pena de indeferimento 

da petição inicial (art. 321 do NCPC), porquanto aqueles juntados no ID 

11563255 consta folhas em branco. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se e voltem os autos imediatamente conclusos. SORRISO, 15 de 

junho de 2018. Jacob Sauer Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011390-97.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LENOIR MARCOS FRANCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ0086235A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8011390-97.2015.8.11.0040. REQUERENTE: LENOIR MARCOS FRANCIO 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A, OI S.A Trata-se de processamento de 

reclamação movida em face da empresa OI S.A., atualmente em fase de 

cumprimento de sentença. É fato notório que a reclamada, juntamente com 

o grupo empresarial que integra, se encontra em recuperação judicial, 

postulada em 20 de junho de 2016 e deferida em 29 de junho de 2016, pelo 

Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de 

Janeiro (Processo nº 0203711- 65.2016.8.19.0001). O crédito objeto deste 

feito está sujeito à recuperação judicial, nos moldes do art. 49 da Lei n. 

11.101/05 e segundo o entendimento vigente no âmbito do Superior 

Tribunal de Justiça (Recurso Especial nº 1.634.046/RS (2016/0250770-3), 

3ª Turma do STJ, Rel. Nancy Andrighi. DJe 18.05.2017). Pois bem, restou 

amplamente divulgada pelos meios de comunicação a recente 

homologação do plano de recuperação judicial aprovado pelos credores 

do grupo empresarial, nos termos de decisão publicada em 05.02.18. Tal 

fa to  que  pode  se r  con f i rmado  no  s í t i o  e l e t rôn i co 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br, mantido pelo Administrador 

Judicial (Escritório de Advocacia Arnoldo Wald). O plano de recuperação 

judicial apresenta a natureza de uma transação, e uma vez homologado 

implica novação dos créditos anteriores ao pedido (Lei n. 11.101/05, art. 

59, “caput”). A decisão homologatória do plano constitui título executivo 

judicial (Lei n. 11.101/05, art. 59, § 1º). Por tais razões, há orientação no 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, concedida a recuperação 

judicial, as execuções individuais devem ser extintas, pois não haveria 

hipótese jurídica para sua retomada. Nesse sentido: DIREITO 

EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. 

NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A 

RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja 

inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do 

plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer 

durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 

11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015). Destarte, não 

há viabilidade jurídica para o prosseguimento deste processo, pois, em 

atenção aos objetivos do processo de recuperação judicial, todos os 

credores da empresa reclamada devem se submeter ao plano homologado 

pelo juízo universal. É o que ensina com clareza FÁBIO ULHOA COELHO 

(Curso de Direito Comercial, volume 3: direito de empresa - 15ª ed. - São 

Paulo, Saraiva, 2014 – p. 439): Em princípio, todos os credores anteriores 

ao pedido de recuperação judicial estão sujeitos aos efeitos do plano de 

recuperação aprovado em juízo. Mesmo os que se haviam oposto ao plano 

e votado por sua rejeição devem curvar-se à decisão judicial respaldada 
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na maioria dos credores. Não têm outra alternativa. Na mesma linha, o 

Enunciado n. 51 do FONAJE estabelece: ENUNCIADO 51 – Os processos 

de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata 

ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria (nova redação – XXI 

Encontro – Vitória/ES). Ante o exposto, exaurido o interesse processual, 

julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito (NCPC, art. 485, VI). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. SORRISO, 13 de junho de 2018. Jacob Sauer Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000790-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA CRISTINA TRICHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000790-34.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MONICA CRISTINA TRICHES 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

I - Embora intimada, a parte reclamante não regularizou o vício sanável 

constatado (Comprovante de endereço em seu nome, ou com declaração 

de domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado; Certidões 

expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC), diante 

do que se impõe o indeferimento da inicial. II - Ante o exposto, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL e nos termos do art. 485, I, do NCPC, deixo de analisar o 

mérito. III - Cancelo a audiência aprazada neste feito. IV - Sem custas. V - 

Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte reclamante. VI - Com o trânsito 

em julgado, arquive-se. SORRISO, 15 de junho de 2018. Jacob Sauer 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002389-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIR CELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELICIO JOSE DOS SANTOS OAB - TO0003375A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002389-08.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JANDIR CELLA REQUERIDO: 

AZUL LINHAS AEREAS I - Alegando a parte reclamante desinteresse no 

prosseguimento da ação (id. 13100043), deixo de analisar o mérito do 

presente feito, com fundamento no art. 485, VIII, do NCPC. II - Sem custas. 

III - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arquive-se. SORRISO, 15 de 

junho de 2018. Jacob Sauer Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011191-12.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIS BATISTONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8011191-12.2014.8.11.0040. REQUERENTE: ELIS BATISTONI REQUERIDO: 

OI MÓVEL S/A Trata-se de processamento de reclamação movida em face 

da empresa OI S.A., atualmente em fase de cumprimento de sentença. É 

fato notório que a reclamada, juntamente com o grupo empresarial que 

integra, se encontra em recuperação judicial, postulada em 20 de junho de 

2016 e deferida em 29 de junho de 2016, pelo Juízo da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro (Processo 

nº 0203711- 65.2016.8.19.0001). O crédito objeto deste feito está sujeito à 

recuperação judicial, nos moldes do art. 49 da Lei n. 11.101/05 e segundo 

o entendimento vigente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Recurso 

Especial nº 1.634.046/RS (2016/0250770-3), 3ª Turma do STJ, Rel. Nancy 

Andrighi. DJe 18.05.2017). Pois bem, restou amplamente divulgada pelos 

meios de comunicação a recente homologação do plano de recuperação 

judicial aprovado pelos credores do grupo empresarial, nos termos de 

decisão publicada em 05.02.18. Tal fato que pode ser confirmado no sítio 

eletrônico http://www.recuperacaojudicialoi.com.br, mantido pelo 

Administrador Judicial (Escritório de Advocacia Arnoldo Wald). O plano de 

recuperação judicial apresenta a natureza de uma transação, e uma vez 

homologado implica novação dos créditos anteriores ao pedido (Lei n. 

11.101/05, art. 59, “caput”). A decisão homologatória do plano constitui 

título executivo judicial (Lei n. 11.101/05, art. 59, § 1º). Por tais razões, há 

orientação no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, concedida a 

recuperação judicial, as execuções individuais devem ser extintas, pois 

não haveria hipótese jurídica para sua retomada. Nesse sentido: DIREITO 

EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. 

NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A 

RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja 

inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do 

plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer 

durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 

11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015). Destarte, não 

há viabilidade jurídica para o prosseguimento deste processo, pois, em 

atenção aos objetivos do processo de recuperação judicial, todos os 

credores da empresa reclamada devem se submeter ao plano homologado 

pelo juízo universal. É o que ensina com clareza FÁBIO ULHOA COELHO 

(Curso de Direito Comercial, volume 3: direito de empresa - 15ª ed. - São 

Paulo, Saraiva, 2014 – p. 439): Em princípio, todos os credores anteriores 

ao pedido de recuperação judicial estão sujeitos aos efeitos do plano de 

recuperação aprovado em juízo. Mesmo os que se haviam oposto ao plano 

e votado por sua rejeição devem curvar-se à decisão judicial respaldada 

na maioria dos credores. Não têm outra alternativa. Na mesma linha, o 

Enunciado n. 51 do FONAJE estabelece: ENUNCIADO 51 – Os processos 

de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata 

ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria (nova redação – XXI 

Encontro – Vitória/ES). Ante o exposto, exaurido o interesse processual, 

julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito (NCPC, art. 485, VI). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. SORRISO, 15 de junho de 2018. Jacob Sauer Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006391-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR MATEUS POOTZ HAHNEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLAINE CRISTINA DOS SANTOS OAB - MT23166/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006391-55.2017.8.11.0040. REQUERENTE: VITOR MATEUS POOTZ 

HAHNEL REQUERIDO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT, GOVERNO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO SÍNTESE DA DEMANDA. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer proposta por VITOR MATEUS POOTZ HAHNEL em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SORRISO. O reclamante 

sustenta que possui lesão nos ligamentos do joelho esquerdo, 

necessitando realizar cirurgia ortopédica com urgência. Contudo, embora 

devidamente regulado no Sistema Único de Saúde, o procedimento não 

fora realizado. Diante disso, postulou em sede liminar, a realização da 

cirurgia para correção de lesão de ligamentos do joelho esquerdo, 

convolando em definitiva ao final. A medida urgente foi indeferida (id. 

11311219). Em contestação, o Município de Sorriso alegou: a) preliminar 

de ilegitimidade passiva; b) impossibilidade de gerir sem recursos 

financeiros; c) necessidade de direcionamento da condenação ao Estado 

de Mato Grosso. Por sua vez, o Estado de Mato Grosso alegou: a) 

preliminar de ausência de interesse processual; b) desrespeito às leis 

orçamentárias; c) da reserva do possível e das “escolhas trágicas”; d) 

comprometimento da isonomia e consequentemente do acesso universal à 

saúde; e) impertinência da multa diária. Impugnação à contestação (id. 

12502505). DO JULGAMENTO ANTECIPADO. O feito dispensa produção 

de prova oral, razão pela qual procedo ao julgamento antecipado, na forma 

do art. 355, I, do NCPC. DA PRELIMINAR DE ausência de interesse 

processual. Será analisada juntamente com o mérito da presente 

demanda. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE 

SORRISO. Não merece prosperar, porquanto a Constituição Federal é 

expressa ao prever a solidariedade dos entes federativos no atendimento 

à saúde, e a jurisprudência não se cansa de repetir a possibilidade de o 

cidadão eleger os entes que pretende acionar, não estando obrigado a 

litigar contra todos: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 

793. LEI Nº 8.080/1990. DEFINIÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E 

ALTA COMPLEXIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 1. O 

fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à 

saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os 

entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, 

Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). 2. Hipótese em que, 

para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria 

necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, bem 

como a legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis 

nesta fase recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Ag. 

Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo nº 811259/RO, 1ª Turma do 

STF, Rel. Roberto Barroso. j. 24.11.2015, unânime, DJe 09.12.2015). 

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO 

CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE (SUS). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS. SÚMULA 568/STJ. TRATAMENTO NECESSÁRIO À 

MANUTENÇÃO DA SAÚDE. REEXAME PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 

SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE 

NEGA PROVIMENTO. (Pet no Agravo em Recurso Especial nº 861302/RJ 

(2016/0026018-9), 4ª Turma do STJ, Rel. Humberto Martins. j. 11.05.2016, 

DJe 20.05.2016). Nesse contexto, reafirma-se a condição de garantia 

fundamental do direito à saúde, na medida em que assim previsto no art. 

6º da Constituição Federal, além de se tratar de corolário necessário do 

princípio da dignidade de pessoa humana - fundamento da República 

Federativa do Brasil – bem como do direito à vida e à liberdade. Além 

disso, o art. 196 da Constituição estabelece que “a saúde é direito de 

todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação”. O art. 197 da Carta Magna prevê, 

ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, 

cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e 

execução, esta última de forma direta ou indireta. Por fim, o art. 198 da Lei 

Maior, em seu inciso III, prevê a organização de um sistema único de 

ações e serviços de saúde, sendo uma de suas diretrizes o atendimento 

integral, é dizer, deve-se atender a todas as demandas inerentes à 

realização do direito à saúde, sem discriminar-se procedimentos, moléstias 

ou pessoas. DO MÉRITO. A par do ordenamento constitucional, tem-se que 

a Lei n.º 8.080/90, ao regulamentar a assistência à saúde, estabeleceu, 

em seu art. 7º, os princípios inerentes ao Sistema Único de Saúde – SUS, 

sendo relevante destacar os postulados da universalidade de acesso aos 

serviços de saúde, com igualdade de condições, e – novamente - o 

resguardo da assistência integral. Do panorama acima, singelo se torna 

extrair que a realização do direito à saúde é finalidade primordial e 

inarredável do Estado Democrático de Direito, não sendo demasiado 

concluir-se que, onde não for assegurado tal direito, não haverá dignidade 

humana, e todos os demais postulados constitucionais perderão sentido. 

Como relatado, a parte reclamante sustenta sofrer com “lesão nos 

ligamentos do joelho esquerdo”, sendo necessária intervenção cirúrgica, 

conforme comprovado pelo exame juntado no id. 11092989-Pág.2-3, 

protocolo e encaminhamento junto ao Sistema Único de Saúde-SUS 

(id.11093278 e 12502534), bem como relatório médico acostado no id. 

13464124. Afora isso, os reclamados, na contestação apresentada, não 

impugnaram o quadro médico alegado. Ademais, não há que se falar em 

ofensa ao princípio da isonomia e ao acesso universal à saúde. Isso 

porque a Administração Pública acaba por coagir a parte contrária a 

acionar o Poder Judiciário para ter acesso ao tratamento necessário à 

garantida de seu direito a vida. E ainda que não fosse por isso, restaria o 

direito segundo o princípio da dignidade da pessoa humana, cuja eficácia 

não deve ser vista apenas sob uma ótica meramente negativa, mas como 

elemento de conteúdo axiológico norteador das ações positivas e dos 

direitos a prestações ativas pelo Estado. Não soaria estranho, nesse 

sentido, falar-se em "dignidade social" para destacar a dignidade da 

pessoa no âmbito dos direitos econômicos, sociais e culturais. O tema, de 

matriz constitucional, já foi amplamente discutido no âmbito do Supremo 

Tribunal Federal, como demonstra o acórdão abaixo, de relatoria do E. 

Ministro Celso de Mello: PACIENTE COM HIV/AIDS - PESSOA DESTITUÍDA 

DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - 

FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS - DEVER 

CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (CF, ARTS. 5º, CAPUT, E 196) - 

PRECEDENTES (STF) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À 

SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL 

DO DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde representa 

prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas 

pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico 

constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira 

responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - 

políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos 

cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e 

igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à 

saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas 

as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do 

direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de 

sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode 

mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de 

incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento 

inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO 

PODE TRANSFORMÁ- LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL 

INCONSEQÜENTE. - O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da 

Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que 

compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado 

brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional 

inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas 

expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira 

ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto 

irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei 

Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS A 

PESSOAS CARENTES. - O reconhecimento judicial da validade jurídica de 

programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, 

inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos 

fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput, e 196) e 

representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário 

de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que 

nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria 

humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF. (RE 

271286 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado 

em 12/09/2000, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJ 24-11-2000 PP-00101 EMENT 
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VOL-02013-07 PP-01409). Vale ressaltar, ainda, que a parte requerente 

persegue o atendimento de uma necessidade básica de saúde, e não o 

atendimento de um capricho pessoal incompatível com a realidade 

brasileira. Sua intenção cinge-se ao tratamento de moléstia incomum para 

sua condição de vida, sendo certo que a ausência de tratamento 

adequado é fator de risco e severas limitações em sua vida. Não se 

mostra razoável, também, a invocação de desrespeito a limites 

orçamentários quando se verifica que o tratamento médico vindicado é 

essencial para a garantia à vida de quem o requer, tornando-se 

secundárias as considerações de ordem orçamentária ou financeira. Bem 

abordou tais interesses aparentemente conflitantes, com particular 

brilhantismo, o E. Ministro Herman Benjamin, no seguinte acórdão do 

Superior Tribunal de Justiça (grifou-se): ADMINISTRATIVO. DIREITO À 

SAÚDE. DIREITO SUBJETIVO. PRIORIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS. ESCASSEZ DE RECURSOS. DECISÃO POLÍTICA. 

RESERVA DO POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. A vida, saúde e 

integridade físico-psíquica das pessoas é valor ético-jurídico supremo no 

ordenamento brasileiro, que sobressai em relação a todos os outros, tanto 

na ordem econômica, como na política e social. 2. O direito à saúde, 

expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e em legislação 

especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, em 

oposição a omissões do Poder Público. O legislador ordinário, ao 

disciplinar a matéria, impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira 

que está compelido a cumprir o dever legal. 3. A falta de vagas em 

Unidades de Tratamento Intensivo - UTIs no único hospital local viola o 

direito à saúde e afeta o mínimo existencial de toda a população local, 

tratando-se, pois, de direito difuso a ser protegido. 4. Em regra geral, 

descabe ao Judiciário imiscuir-se na formulação ou execução de 

programas sociais ou econômicos. Entretanto, como tudo no Estado de 

Direito, as políticas públicas se submetem a controle de constitucionalidade 

e legalidade, mormente quando o que se tem não é exatamente o exercício 

de uma política pública qualquer, mas a sua completa ausência ou 

cumprimento meramente perfunctório ou insuficiente. 5. A reserva do 

possível não configura carta de alforria para o administrador 

incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa 

humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão 

estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio 

médico-hospitalar. A escusa da "limitação de recursos orçamentários" 

frequentemente não passa de biombo para esconder a opção do 

administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas 

estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às 

necessidades mais urgentes da coletividade. O absurdo e a aberração 

orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do razoável, 

as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, são 

plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a 

esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento 

do princípio da separação dos Poderes. 6. "A realização dos Direitos 

Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo 

discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente 

da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à 

dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando 

esta é fruto das escolhas do administrador" (REsp 1.185.474/SC, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.04.2010). 7. Recurso 

Especial provido. (Recurso Especial nº 1068731/RS (2008/0137930-3), 2ª 

Turma do STJ, Rel. Herman Benjamin. j. 17.02.2011, unânime, DJe 

08.03.2012). No que se refere à cominação de multa diária, tenho que não 

deve ser aplicada, uma vez que o Tribunal de Justiça deste Estado já se 

posicionou no sentido de não ser este o meio mais eficaz para compelir o 

ente público ao cumprimento da decisão, mas sim o bloqueio online nas 

contas públicas. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

FORNECIMENTO DE CIRURGIA – TUTELA DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO 

RECURSAL DO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

PÚBLICOS – DEVER CONSTITUCIONAL – MULTA COERCITIVA – 

EXCLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO. O poder público tem o dever 

constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total 

assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o 

seu tratamento. Comprovada a necessidade do tratamento, bem como do 

risco de dano irreparável, a obrigatoriedade no fornecimento do tratamento 

é medida que se impõe. Conforme a jurisprudência do STJ, “o 

funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade 

solidária da União, Estados-membros e Municípios de modo que qualquer 

destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo 

de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas 

desprovidas de recursos financeiros”. (STJ, AgRg no REsp 1.225.222/RR, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/12/2013). 

Deve ser excluída a multa cominatória, visto que devem ser adotados 

outros mecanismos para efetivação da tutela jurisdicional no plano prático. 

(AI 154120/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 

18/02/2016). AGRAVO INTERNO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO - FIXAÇÃO DE MULTA 

COMINATÓRIA AO ENTE PÚBLICO - SUBSTITUIÇÃO PELO BLOQUEIO ON 

LINE – MEIO MAIS EFICAZ NO CASO CONCRETO - RECURSO PROVIDO EM 

PARTE. “O bloqueio de valores na conta corrente do Estado, embora 

possa parecer mais rigoroso, apresenta-se como medida menos onerosa 

do que a imposição da multa diária. (...) A maioria dos componentes da 

Primeira Seção tem considerado possível a concessão de tutela específica 

para determinar o bloqueio de valores em contas públicas a fim de garantir 

o custeio de tratamento médico indispensável, como meio de concretizar o 

princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde. 

(...)” (REsp 868.038/RS; Rel. Min. Eliana Calmon; 2ª. T.; Julg. 27/05/2008, 

DJe 12/06/2008). É possível ao julgador adotar o bloqueio on line de 

valores em contas públicas em substituição à multa diária se, no caso 

concreto, esta providência configurar-se como o meio coercitivo mais 

eficaz para compelir o ente público ao cumprimento da decisão que impõe 

a entrega de medicamentos”. (Ag 136875/2015, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/11/2015, 

Publicado no DJE 11/12/2015). RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO 

QUE DETERMINA AO PODER PÚBLICO DISPONIBILIZAR NOS 

ESTABELECIMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE SAÚDE, 

INTEGRANTES DO SUS, OS MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA 

FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA - DEFERIMENTO DO PEDIDO DE 

LIMINAR PELO JUIZ A QUO FIXANDO-SE O PRAZO DE 24 HORAS PARA 

CUMPRIMENTO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 2.000,00 

(DOIS MIL REAIS) - PLEITO DE FIXAÇÃO DO PRAZO EM 30 (TRINTA) DIAS 

PARA O CUMPRIMENTO DA LIMINAR - EXCLUSÃO DA MULTA FIXADA EM 

PRIMEIRA INSTÂNCIA - PRAZO EXÍGUO E MULTA EXCESSIVA - 

SUBSTITUIÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA POR BLOQUEIO ON-LINE - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A substituição da astreinte pelo 

bloqueio on-line é medida que se impõe, por ser o mecanismo mais eficaz 

para o imediato cumprimento da decisão, que tem por finalidade 

resguardar o tratamento de saúde indispensável ao ser humano, em 

respeito ao Princípio da Dignidade Humana, bem como o direito à vida e à 

saúde, nos moldes do art. 461, § 5º do Código de Processo Civil. (Agravo 

de Instrumento nº 0114680-64.2013.8.11.0000, 3ª Câmara Cível do TJMT, 

Rel. Maria Aparecida Ribeiro. j. 24.02.2015, DJe 03.03.2015). Em arremate, 

em relação à hipossuficiência da parte reclamante, não é passível concluir 

que aquele preferiria correr o risco de agravar seu quadro de saúde ao 

invés de arcar com os custos médicos caso possuísse condições 

financeiras para tanto. Ademais, os reclamados não lograram êxito em 

desconstituir a declaração de hipossuficiência acostada no id. 

11093228-Pág.2, ônus que lhes incumbia (NCPC, art. 373, II). DISPOSITIVO. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para efeito de condenar 

os reclamados ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SORRISO à 

obrigação de fazer, consubstanciada em providenciar em favor da 

reclamante a “cirurgia de reestruturação ligamentar em joelho esquerdo”, 

no prazo de 30 (trinta) dias, em estabelecimento público ou particular, 

providenciando o que for indispensável ao restabelecimento de sua 

saúde. Oficie-se ao Gestor do Sistema Único de Saúde local para que 

inclua a parte reclamante em serviço ou programa já existente no SUS, 

para fins de acompanhamento e controle clínico, caso ainda não 

providenciado (CNGC, art. 1.315). Diante da condenação dos reclamados 

na obrigação de fazer acima, em caso de descumprimento, haverá o 

bloqueio de valores nas contas públicas, devendo a parte reclamante 

observar nos orçamentos, que os mesmos não extrapolem o valor 

praticado pelos planos de saúde, nos termos dos artigos 1.321 e 1.322 da 

CNGC. Dispensado o reexame necessário (Lei n. 12.153/09, art. 11). 

Isento de custas e honorários (Lei n. 12.153/09, art. 27, c/c Lei n. 

9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido 

das partes. SORRISO, 18 de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000545-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA ALVES MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000545-23.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANGELITA ALVES MOURA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. I - Embora intimada a reclamante 

quedou-se inerte, deixando de regularizar vício sanável constatado 

(consulta de “balcão” do SPC/SERASA e pelo SCPC), diante do que se 

impõe o indeferimento da inicial. II - Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL e JULGO EXTINTO este processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, I, do NCPC. III - Cancelo a audiência aprazada neste 

feito. IV - Sem custas. V - Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte 

reclamante. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se. SORRISO, 15 de 

junho de 2018. Jacob Sauer Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000635-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. Z. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ZAVAREZE OAB - MT0010149A-O (ADVOGADO)

TAMARA ZAVAREZE ZATTI OAB - 631.809.361-34 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000635-31.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA EDUARDA ZATTI 

REPRESENTANTE: TAMARA ZAVAREZE ZATTI REQUERIDO: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A PROCESSO N. 1004812-72.2017.8.11.0040 (D) Relatório 

dispensado, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Verifica-se que 

a reclamante MARIA EDUARDA ZATTI é parte ilegítima para figurar no polo 

ativo desta ação, porquanto se trata de incapaz, o que faz incidir a 

vedação expressa contida no art. 8º, caput, da Lei nº 9.099/95, que assim 

dispõe: Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta 

Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as 

empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. Portanto, 

ausente legitimidade, deve o processo ser extinto sem julgamento de 

mérito, nos termos do art. 51, IV, da Lei nº 9.099/95. Nesse sentido é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça deste Estado: RECURSO 

INOMINADO - INCAPAZ REPRESENTADO POR GENITORA - 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - VEDAÇÃO 

PREVISTA NO 8º DA LEI 9.099/95 - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - 

PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. (RI 642/2011, DR. 

DIRCEU DOS SANTOS, 1ª TURMA RECURSAL, Julgado em 18/05/2011, 

Publicado no DJE 04/06/2011). PROCESSUAL CIVIL E JUIZADOS 

ESPECIAIS - INCAPAZ - INTERESSE - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - 

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - 

SENTENÇA REFORMADA - PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO. Se ao menos um dos vários recorrentes ainda não atingiu a 

maioridade, sua incapacidade, ainda que relativa, lhes afasta todos da 

competência dos Juizados Especiais. (RI 3967/2009, DRA. SERLY 

MARCONDES ALVES, 1ª TURMA RECURSAL, Julgado em 02/09/2009, 

Publicado no DJE 06/10/2009) Isso posto, REJEITO A PETIÇÃO INICIAL e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro 

no artigo 485, I e VI, do NCPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se. SORRISO, 15 de junho de 2018. Jacob 

Sauer Juiz(a) de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 129068 Nr: 4807-38.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER JOSE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

SORRISO/MT - OAB:

 Vistos etc

Considerando que a assinatura de fls. 191 é da vítima, e não do acusado, 

redesigno audiência de interrogatório para o dia 27 de julho de 2018, às 

18:00 horas.

Determino que o mandado seja distribuído ao mesmo oficial de fls. 192, 

Geferson.

Ciência ao MPE e DPE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 111605 Nr: 3617-74.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UANDRO MIGUEL PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16057/MT, WALTER DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 Processo nº. 3617-74.2014.811.0018.

Código nº. 111605.

Vistos etc.

Intime-se o acusado, na pessoa do Ilustre Defensor e cientifique-se o MPE 

acerca do retorno dos autos.

Diante do trânsito em julgado do acórdão de fls. 159/163, conforme 

certidão de fl. 166 forme-se a competente Guia de Execução Penal de 

acordo com o acórdão e remeta-se a Vara de Execuções Penais, após, 

arquive-se.

Às providências, Cumpra-se.

Sorriso - MT, em 13 de junho de 2018.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 193520 Nr: 6069-18.2018.811.0040

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELI LINO DE LIMA, WALDISNEY DA 

SILVA LOPES, ALAN DA SILVA FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHIS HALEY PUERARI 

PEDRA - OAB:22764/0

 Processo nº. 6069-18.2018.811.0040.

Código nº. 193520.

Vistos etc.

Trata-se de pedido de Revogação da Prisão Preventiva, requerida por 

WALDISNEY DA SILVA LOPES e ALAN DA SILVA FRANÇA, através de 

seu i. Advogado Dr. Mathis Haley Puerari Pedra.

Instado a manifestar, a Douta Representante do Ministério Público opinou 

no sentido do indeferimento do pedido, fls. 72/74.

 É o sucinto relato.

DECIDO.

Preliminarmente, em relação à alegada nulidade da prova obtida de forma 

ilícita, apresentada pela defesa, não merece guarida. Explico melhor.

Segundo preceitua o art. 5º, inciso XI da Constituição Federal, a casa é 

asilo inviolável, exceto nos casos de flagrante delito, desastre ou para 

prestar socorro. Logo, ainda que houvesse invasão de domicílio, estaria 

abarcada pela situação de flagrância, mesmo porque, conforme se 

depreende das informações constantes no APFD e do depoimento dos 

policiais militares, as investigações apontaram de forma satisfatória 
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indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva.

De acordo com o entendimento majoritário e nos termos do artigo 33 da Lei 

de Drogas (Lei n.º 11.343/2006), ter entorpecentes em depósito constitui 

crime permanente, caracterizando, portanto, a condição de flagrante delito 

a que se refere o dispositivo constitucional.

Assim é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

 “(...) 2. O tráfico ilícito de drogas é crime permanente, razão por que não 

há se falar em ilegalidade da prisão em flagrante por violação de domicílio, 

pois a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, autoriza a entrada da 

autoridade policial, seja durante o dia, seja durante a noite, independente 

da expedição de mandado judicial (...)”. (STJ - HC: 204108 RJ 

2011/0086158-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 

09/04/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2013)

“(...) Tratando-se de tráfico de entorpecentes, na modalidade "ter em 

depósito", delito de natureza permanente, no qual a consumação se 

prolonga no tempo e, consequentemente, persiste o estado de flagrância, 

admite-se, ainda que em período noturno, o ingresso da Polícia na casa em 

que está sendo praticado tal crime, com a consequente prisão dos 

agentes do delito e apreensão do material relativo à prática criminosa. - 

Habeas-corpus denegado”. (STJ - HC: 21392 MG 2002/0035264-4, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 22/10/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.11.2002 p. 296)

Há, portanto, a possiblidade de busca e apreensão em casa, sem ordem 

judicial, se ali estiver sendo cometido crime. E, aliás, para o caso, o crime 

era permanente.

“(...) I – O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de 

revisão criminal. Precedentes. II – Não há falar em incompetência do Juízo 

que determinou os mandados de busca e apreensão ante a ausência do 

nexo de causalidade entre as armas encontradas e os mandados de 

busca e apreensão ora impugnados. III – É orientação desta Corte ser 

dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de 

flagrante de crime permanente, podendo-se realizar as medidas sem que 

se fale em ilicitude das provas obtidas. Precedente. IV – Recurso ordinário 

a que se nega provimento”. (STF - RHC: 121419 SP, Relator: Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 02/09/2014, Segunda Turma, Data 

de Publicação: DJe-203 DIVULG 16-10-2014 PUBLIC 17-10-20

Nesse caso, não se pode falar em provas ilícitas, uma vez que, no caso 

de crime permanente, o momento consumativo do delito está sempre em 

execução.

A prisão preventiva, de acordo com interpretação comprometida com perfil 

constitucional, é tida como medida extrema, somente podendo ser 

decretada e mantida se evidenciada sua rigorosa imprescindibilidade, 

lastreada em motivos concretos indicativos da necessidade da 

segregação.

Pois, da forma que se apresenta a conjuntura fática relacionada nos autos 

e dos apetrechos apreendido [1 (um) revolver calibre 38, e 1 (um) revolver 

calibre 32, e 1 (uma) capa de colete com placa balística escrito “Policia 

Judiciária Civil], tudo indica serem agentes de alta periculosidade.

Entendimento do Egrégio STJ.

(STJ - RHC: 74990 MG 2016/0219486-0, Relator: Ministro ANTONIO 

SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/02/2017, T6 - SEXTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2017).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE 

DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. (I) 

PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO 

CAUTELAR FUNDAMENTADA. GRANDE QUANTIDADE DE 

ENTORPECENTES, ARMA DE FOGO, MUNIÇÕES, COLETE À PROVA DE 

BALAS, BALANÇAS DE PRECISÃO E RÁDIOS TRANSMISSORES 

APREENDIDOS. GRAVIDADE CONCRETA. PROTEÇÃO DA ORDEM 

PÚBLICA. NECESSIDADE. (II) PASSAGEM ANTERIOR PELA POLÍCIA. RISCO 

DE REITERAÇÃO DELITIVA. (III) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. 

IRRELEVÂNCIA. (IV) MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. 

INSUFICIÊNCIA PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. (V) 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. A validade da 

segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão 

devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código 

de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do que 

consiste o periculum libertatis. 2. Caso em que, de acordo com a denúncia, 

em resposta a diversas reclamações da comunidade acerca da grande 

movimentação de usuários de drogas na residência do recorrente, 

policiais militares dirigiram-se ao local e depararam-se com vultosa 

quantidade de entorpecente (2.125,15g de maconha, 266,30g de cocaína 

e 55,81g de crack), 104 cartuchos intactos de calibre .38 (de uso 

permitido), uma arma de fogo da marca Taurus com numeração suprimida, 

30 cartuchos intactos de calibre 7x57mm (de uso restrito), um colete à 

prova de balas, R$ 2.801,00 em moeda corrente, balanças de precisão e 

rádios transmissores. Os elementos apreendidos, assim como a 

circunstância de o acusado ter confessado que vinha se dedicando ao 

tráfico pelo período de 3 meses, apontam para a habitualidade do 

recorrente na prática comercial delituosa. 3. A gravidade concreta da 

conduta perpetrada, a periculosidade social do recorrente e o fato de ele 

ostentar outra passagem pela polícia por delito contra o patrimônio 

provocam o fundado receio de reiteração delitiva, demonstrando a 

necessidade de acautelamento da ordem pública (Precedentes). 4. 

Condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a 

prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a 

decretação da segregação provisória (Precedentes). 5. Mostra-se 

indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Código de 

Processo Penal, art. 319), quando a segregação encontra-se fundada na 

gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos 

gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. Recurso 

a que se nega provimento.

Todavia, determinada a imposição da prisão preventiva, para que se 

mostre viável a revogação da custódia cautelar, deve-se demonstrar a 

existência/superveniência de fato novo que autorize e credencie a 

conclusão de que os motivos que serviram/deram suporte fático à 

manutenção da segregação cautelar dos indivíduos restaram superados 

por posteriores modificações no contexto estabelecido [cf.: STJ, HC 

167.121/RJ, 6.º Turma, Rel.: Vasco Della Giustina, j. 19/05/2011], a ponto 

de que “não pode, outro Juiz de mesma hierarquia, sem o surgimento de 

fato novo, revogar a decisão anterior” [TJRS, RSE n.º 70045691466, 3.ª 

Câmara Criminal, Rel.: Des. Ivan Leomar Bruxel, j. 01/03/2012]. Inteligência 

do conteúdo normativo do art. 316 do Código de Processo Penal.

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

deflui-se que não subsistem elementos de convicção que detenham a 

capacidade de demonstrar que os motivos que lastrearam a decretação 

da prisão cautelar dos acusados tenham sido superados por ulteriores 

modificações no contexto fático estabelecido, na exata medida em que a 

base de fatos, sobre a qual se debruçaram os fundamentos que serviram 

de sustentáculo à manutenção dos réus em regime de segregação 

cautelar, até o presente momento, manteve-se íntegra, sem qualquer tipo 

de variação substancial.

Por conseguinte, partindo da premissa de que a conjuntura fática que 

alicerçou a decisão judicial que deliberou por homologar a prisão em 

flagrante e convertê-la em prisão preventiva permaneceu incólume, sem 

que restasse hostilizada por eventuais vicissitudes supervenientes, 

impõe-se, sem qualquer sobressalto, a conservação dos acusados em 

regime de segregação cautelar.

INDEFIRO, portanto, o pedido de Revogação da Prisão Preventiva 

requerida por WALDISNEY DA SILVA LOPES e ALAN DA SILVA FRANÇA.

No mais, cumpra-se conforme determinado na fl. 68.

Intimem-se e cientifiquem-se.

Sorriso - MT, em 18 de junho de 2018.

EMANUELLE CHIARADIA NAVARRO MANO,

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 53116 Nr: 3477-16.2009.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCY SEAWRIGHT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILAS DO NASCIMENTO 

FILHO - OAB:4.398-B

 Vistos etc.

Considerando a Portaria Nº 678/2017- PRES em anexo, redesigno 

audiência para o dia 20 de junho de 2018, ás 13horas e 30 minutos.

Mantenho inalteradas as demais determinações anteriormente prolatadas.

Intime-se, cientifiquem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Ás providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro
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 Cod. Proc.: 170267 Nr: 3542-30.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER JUSTINO SIPRIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, JOÃO BATISTA VARELLA RODRIGUES - OAB:3575-MT, 

KARINA ROMÃO CALVO - OAB:19370

 Vistos etc.

Considerando as informações apresentadas pelo Comandante do 12º 

BPM, Major PM Jorge Luiz de Almeida, ofício de fl. 533, autorizo a 

restituição do veículo Volkswagen Golf, placa KAJ-5640, acautelado pela 

PM.

Oficie-se o Comandante do 12º BPM, Major Jorge Luiz de Almeida, para no 

prazo de 5 (cinco) dias apresente o veículo na DELPOL, devendo ser 

comunicado este Juízo acerca da devolução.

Oficie-se o Ilustre Delegado de Policia Judiciária Civil, Dr. André Eduardo 

Ribeiro, cientificando-o acerca da restituição do referido veículo.

No mais, cumpra-se conforme determinado na decisão de fl. 531.

Às providências, cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 162581 Nr: 10673-90.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIEL BARROS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16057/MT

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa a 

fim de apresentar suas alegações finais, no prazo legal.

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 36/2018/DF - Retificar, em parte, a Portaria nº 032/2018/DF 

que estabelece a escala de plantão dos Juízes, Gestores Judiciários e 

Oficiais de Justiça para o mês de Junho, a saber:

* A Portaria nº 36/2018/DF completa, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 164206 Nr: 2364-06.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENI MENDES DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Fora procedida pesquisa, como requerido, no sistema Infojud, conforme 

documentos a seguir juntados, com o que se pretende outorgar maior 

celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da 

CF/88.

 Contudo, não se localizou patrimônio.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 276495 Nr: 6095-68.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LETICIANA FABIANA COSTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:15134 OAB/ES

 Certifico e dou fé que a contestação de fls. 75/103 foi oferecida 

tempestivamente. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados da parte autora para impugná-la, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 124019 Nr: 3022-69.2010.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN DE SÁ BANDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057, ROBERTA BASSO CANALE - 

OAB:47034

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA FERRARIO 

HONORIO - OAB:115461/SP

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada até mesmo no bojo da 

Lei n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora em dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou frutífera tal diligência.

Dessa feita, INTIME-SE a parte executada por meio do seu digno advogado 

ou, não o tendo, pessoalmente acerca do bloqueio, a partir do que terá 

início o prazo de 05 dias para comprovar que: (a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis ou (b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, na forma do artigo 854, § 3º, do CPC.

Não apresentada manifestação da parte executada nos moldes do aludido 

artigo 854, § 3º, do CPC, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

sem necessidade de lavratura de termo, conforme determina o artigo 854, 

§ 5º, do CPC.

Assim sendo, em havendo manifestação pela parte executada, INTIME-SE 

a parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de 

acordo com os artigos 9º e 10 do CPC.

Por fim, seja para enfrentar a irresignação da parte executada, seja para 

determinar à instituição financeira a transferência do montante 

indisponível, CONCLUSOS os autos.

 INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 64369 Nr: 5862-57.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA VIEIRA ALVES, ADAILTON DA 

SILVA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, LUCAS VIEIRA 
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ALVES - OAB:20716-O, MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT

 Vistos. No que se refere à execução do débito principal, fora promovido o 

bloqueio do valor executado nos autos, como se vê à fl. 686. A certidão 

de fl. 703 informa que, embora devidamente intimada, a parte executada 

deixou transcorrer “in albis” o prazo para se manifestar, nos termos do 

artigo 854, § 3º, do CPC. Pois bem. Considerando o disposto no artigo 854, 

§ 5º, do CPC, CONVERTO o bloqueio de fl. 686 em penhora, sem 

necessidade de lavratura do termo, conforme documentos a seguir 

juntados. Posto isso, INTIMEM-SE as partes em litígio acerca da conversão 

do bloqueio em penhora. Em seguida, diante da conta bancária informada 

nos autos, a Secretaria de Vara, caso a conta bancária seja de 

titularidade do digno advogado e não se trate apenas de levantamento de 

honorários advocatícios, deverá certificar se (a) possui procuração “ad 

judicia” para receber e dar quitação e, na hipótese de a parte exequente 

ser analfabeta, se (b) a procuração fora lavrada por instrumento público. 

Atendidas tais exigências, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, 

observando, então, o artigo 450, § 3º, da CNGC. No entanto, na 

eventualidade de a procuração não satisfazer as exigências elencadas 

anteriormente, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, suprir a falha, sob pena de o alvará, quanto ao débito principal, ser 

expedido em nome da própria parte. (...) Independentemente das 

providências anteriores, REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor, 

com a finalidade de retificar a autuação e distribuição, uma vez que o feito 

passa a tramitar como cumprimento de sentença. INTIMEM-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 112306 Nr: 2519-82.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAR JOSÉ HORN, TARCISIO HORN, CELIA 

JONER HORN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:16783-O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON DE FIGUEIREDO 

PINTEL - OAB:5380/MT, CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - 

OAB:OAB/MT 5.380, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - 

OAB:11133-O/MT, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 539, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem, no prazo de quinze 

dias, acerca dos esclarecimentos de fls. 546/549.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 201083 Nr: 15567-98.2015.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMIRO MURAD SAAD NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERENSO 

JUNIOR - OAB:OAB/GO 31630-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84.206 

- SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA KOMATSU - 

OAB:238729

 Vistos.

A parte autora, à fl. 110, apresenta conta bancária para levantamento dos 

valores depositados nos autos em nome da sociedade de advogados que 

a representa.

Contudo, como se extrai da procuração de fls. 08/10-verso, “todo e 

qualquer levantamento, judicial ou em Instituições Financeiras, seja 

liberado mediante Documento de Ordem de Crédito (DOC) ou 

Transferência Eletrônica Disponível (TED), até o limite de R$ 100.000,00, 

onde os outorgantes figurem, em conjunto ou isoladamente, como 

beneficiários do crédito, devendo a remessa dos recursos, em qualquer 

caso, ser feita para AGÊNCIA 4040, CONTA 1-9, BANCO 237, CNPJ/MF 

60.746.948/0001-12, exceto quanto à verba relativa à sucumbência 

atribuída judicialmente aos outorgados”.

Logo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, manifestar 

acerca do conteúdo da aludida procuração, mormente no que se refere à 

conta bancária indicada para depósito, sob pena de serem os valores 

depositados na aludida conta bancária ali indicada.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 221464 Nr: 11255-45.2016.811.0055

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALE FORMOSO DISTRIBUIÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. SUBRINHO EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINALDO SOCORRO DA SILVA - 

OAB:8186-B, JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - OAB:MT/10455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PERON - OAB:3060

 Vistos. De início, a petição de fls. 88/89 informa que o acordo homologado 

às fls. 82/82-verso fora descumprido pela parte demandada, haja vista 

que teria sido efetuado o pagamento apenas da primeira parcela. Posto 

isso, na forma dos artigos 9º e 10 do CPC, INTIME-SE a parte demandada, 

pessoalmente e pelo digno advogado, para, no prazo de 15 dias, 

comprovar o adimplemento do acordo, nos termos em que fora avençado. 

Em seguida, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

manifestar sobre o que fora apresentado pela parte demandada, 

oportunidade em que deverá pugnar o que entender de direito para o 

andamento do feito. Caso a parte demandada se mantenha inerte, na 

forma do artigo 523 do CPC, INTIME-SE a parte executada, pelo seu digno 

advogado (fl. 81), para, no prazo de 15 dias, pagar o débito, acrescido de 

custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% e de 

honorários advocatícios também de 10%. A parte executada deverá ser 

alertada que, na forma do artigo 525 do CPC, transcorrido o prazo previsto 

no artigo 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...) Independentemente 

das providências anteriores, OFICIE-SE novamente ao CRI de Tangará da 

Serra/MT para que, no prazo de 05 dias, promova a averbação da 

existência da demanda em curso às margens da Matrícula n. 33.255, de 

propriedade de Antônio Matias Filho, exatamente como determinado à fl. 

82, haja vista que não se trata de penhora e, por isso, não há auto ou 

termo a ser encaminhado, como requerido à fl. 87-verso. Considerando 

que o CRI partiu de premissa equivocada ao deixar de cumprir a 

determinação judicial, caso haja novo descumprimento, CONCLUSOS para 

análise da possibilidade de aplicação de medidas coercitivas, como 

requerido expressamente à fl. 89. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 245024 Nr: 12865-14.2017.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR TEIXEIRA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SALVADOR PEREIRA GUERRA, 

ESPOLIO DE APARECIDA PEREIRA GUERRA, NINFA GUERRA MUNIZ, 

SALVADOR PEREIRA GUERRA FILHO, MARIA HELENA GUERRA 

ESTEVEZ, MARIA APARECIDA GUERRA MARQUES, ERENIR NUNES 

GUERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, PABLO AILTON DA SILVA - OAB:17070-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a carta de citação/intimação de fl. 78 foi recebido 

por terceiro, conforme aviso de recebimnto de fl. 103-verso. Certifico, 

também, que a carta de citação de fl. 80 foi devolvida constando motivo 

"Não Existe o Nr." e "Desconhecido" (fls. 104e 109). Certifico, ainda, que a 

carta de citação de fl. 81 foi devolvida constando motivo "Recusado" (fl. 

110). Desta forma, em atendimento ao Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os 

advogados da parte autora para manifestar, no prazo de quinze dias, 

pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros
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 Cod. Proc.: 1969 Nr: 253-45.1997.811.0055

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FANTEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO TÊXTIL 

LTDA, RITMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO ROUPAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIVONE DE SOUZA LUZ - 

OAB:63057, PAULO WILSON FERRANTE MOTTA - OAB:100001/SP

 Vistos.

AO MPE.

Após, CONCLUSOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 6177 Nr: 1026-27.1996.811.0055

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: ELIZABETH S/A INDÚSTRIA TÊXTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO ROUPAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIVONE DE SOUZA LUZ - 

OAB:63057, PAULO WILSON FERRANTE MOTTA - OAB:100001/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

MARCELO GASPARINI - OAB:5375/MT

 Vistos.

AO MPE.

Após, CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 198236 Nr: 13371-58.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUITOFÁCIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAS 1001 LTDA-ME, DAIANE CRISTINA 

SOARES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA CAVALCANTI 

MACHADO VÉRAS - OAB:OAB/PB 21.477, RAPHAEL FELIPPE CORREIA 

LIMA DO AMARAL - OAB:15535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da certidão de fl. 149, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 139485 Nr: 9969-08.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA REGINA DE LIMA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVITO ANTONIO DE SOUZA, HELITON 

BATISTA DE OLIVEIRA GONÇALVES, FERNANDA CATARINA LUCENTE 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT, 

TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do Ilustríssimo Senhor advogado GEOVANI 

LUIZ MUNARI LOTHAMMER, OAB/MT 14.552, solicitando a devolução dos 

presentes autos que se encontram em seu poder além do prazo legal, 

devendo efetuar imediatamente sua devolução, observando-se que, caso 

não atendida a presente intimação, serão promovidos todos os atos 

necessários para expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, 

bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 108295 Nr: 6961-28.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTACIANO MARIANO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PAULO TINOCO, ALMINDO PEREIRA 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do Ilustríssimo Senhor advogado GEOVANI 

LUIZ MUNARI LOTHAMMER, OAB/MT 14.552, solicitando a devolução dos 

presentes autos que se encontram em seu poder além do prazo legal, 

devendo efetuar imediatamente sua devolução, observando-se que, caso 

não atendida a presente intimação, serão promovidos todos os atos 

necessários para expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, 

bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 174270 Nr: 16129-44.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE REINALDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SERGINO INACIO MENDONÇA, 

IZALTINA MONTEIRO DE OLIVEIRA, JOSÉ INÁCIO DE MENDONÇA, 

MAXIMINO INACIO DE MENDONÇA, APARECIDA MONTEIRO MENDONÇA, 

ALFIM INACIO DE MENDONÇA, MARIA MENDONÇA DA COSTA, ESPOLIO 

DE MARIA MONTEIRO DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do Ilustríssimo Senhor advogado VALMIR DA 

SILVA OLIVEIR, OAB/MT 11.692, solicitando a devolução dos presentes 

autos que se encontram em seu poder além do prazo legal, devendo 

efetuar imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não 

atendida a presente intimação, serão promovidos todos os atos 

necessários para expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, 

bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 237340 Nr: 4352-57.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERVINO FRANCISCO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELIA DE SOUZA ERMITA - 

OAB:11.871, VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 
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e ss., procedo a INTIMAÇÃO da Ilustríssima Senhora advogada JOSELIA 

DE SOUZA ERMITA, OAB/MT 11.871, solicitando a devolução dos 

presentes autos que se encontram em seu poder além do prazo legal, 

devendo efetuar imediatamente sua devolução, observando-se que, caso 

não atendida a presente intimação, serão promovidos todos os atos 

necessários para expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, 

bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 225664 Nr: 14780-35.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIZ DE SOUZA ANASTACIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 102137 Nr: 1031-29.2008.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANILDO AUGUSTO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI PASQUALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DE AZEVEDO MIRANDA 

MENDONÇA - OAB:10457/MT, JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA - 

OAB:10064/MT, Marcelo Felicio Garcia - OAB:7297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 410/411, 

diante das certidões de fls. 413 e 414, impulsiono os presentes autos ao 

setor de matéria de imprensa, a fim de intimar os advogados da parte 

exequente para, no prazo de quinze dias, promover a atualização da 

dívida, com a inclusão dos honorários advocatícios anteriormente fixados, 

assim como da multa, se ainda não incluída no cálculo, oportunidade em 

que poderá requerer diretamente à Secretaria de Vara a expedição de 

certidão para fins e nos moldes do artigo 517, que servirá também para o 

objetivo previsto no artigo 782, § 3º, ambos do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 121981 Nr: 1051-49.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO SOUZA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLACIR JOSÉ STRALIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - 

OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 Vistos.

Considerando que a parte executada já fora intimada para promover o 

pagamento espontâneo da dívida executada, mantendo-se inerte (fl. 381), 

não se vê razão para promover nova intimação, devendo a execução 

prosseguir em seus ulteriores termos, inclusive, com a inclusão da multa e 

honorários advocatícios, ambos de 10%, fixados pelo ato judicial de fls. 

378/379.

Logo, EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação, depósito e demais atos 

executórios, como requerido.

Sem prejuízo da determinação anterior, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 15 dias, promover a atualização da dívida, com a inclusão dos 

honorários advocatícios anteriormente fixados, assim como da multa, nos 

termos da decisão de fls. 378/379, como já indicado à fl. 382.

EXPEÇA-SE o necessário. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 139084 Nr: 9535-19.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENILDA GOMES BESSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ EDUARDO BRITO, IVANY SOARES BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELENILDA GOMES BESSA - 

OAB:4881-B/MT, REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 

3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

AGUARDE-SE como requerido (fls. 509/510).

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 100586 Nr: 7676-07.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCOLINO BOFF SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, FABIULA MÜLLER KOENIG - OAB:MT 22165/A, 

GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ledi Figueiredo Bridi - 

OAB:9413, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ 

FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 Vistos.

DEFIRO o pleito de fls. 247/247-verso, razão por que SUSPENDO a 

tramitação do presente feito pelo prazo ali assinalado.

Escoado o prazo de suspensão do feito, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 115368 Nr: 5493-92.2009.811.0055

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTURYON COMERCIO DE MOTOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZIRA DE SOUZA FILES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VARDEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:11.840, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT, 

PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 192, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para manifestarem acerca da 

resposta de Ofício de fls. 202/203, no prazo de quinze dias, pugnando o 

que de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 274365 Nr: 4510-78.2018.811.0055

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE FREYMUND TRIBESS, ESTI TRIBESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADHEMAR CARLOS RODRIGUES CRUZADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 61 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 273063 Nr: 3465-39.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON ANANIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEI BARBOSA DA SILVA, SD PM TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 36 no que se 

refere ao requerido Weslei Barbosa da Silva e em cumprimento a 

legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria de imprensa 

para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de quinze dias, 

pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 61493 Nr: 3047-87.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da petição de fl. 134, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 131378 Nr: 1100-56.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERO PEDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT, EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - OAB:11127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro e 

com o pagamento da respectiva taxa, nos termos da legislação vigente e 

do Provimento nº 56/2007-CGJ, encaminho os autos ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte requerida/interessada para requerer o 

que lhe é de direito, ressalvando que em caso de inércia, no prazo de 

quinze dias os autos retornarão ao arquivo.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193246 Nr: 9518-41.2015.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO OSCAR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PASQUALI PARISE E GASPARINI 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 4.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 16.898, KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:OAB/MT 

13451, Renata M. de A. V. Neto Debesa - OAB:11674-B

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): APARECIDO OSCAR DE SOUZA, Cpf: 

06733990873, Rg: 22069603-2, Filiação: Balbina Rosa de Souza e Adelino 

Oscar de Souza, data de nascimento: 16/12/1972, brasileiro(a), natural de 

Araçatuba-SP, solteiro(a), Telefone 9603 2701. atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, acima qualificada, para tomar 

ciência do levantamento de valores realizado nos autos, em nome do seu 

advogado, conforme Alvará de Autorização de fls. 170.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luciana Palácio Pilatti, 

digitei.

Tangará da Serra, 18 de junho de 2018

Élida Juliane Schneider Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 276877 Nr: 6469-84.2018.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAB, FDAGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 20, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, acerca das respostas apresentadas às fls. 32, 33/34, 35/37 e 

38.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 262614 Nr: 26675-56.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DG DISTRIBUIDORA DE GENEROS 

ALIMENTÍCIOS, CARLOS APARECIDO PORTELA GAONA, SARA MERI 

MEINE GAONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 Certifico e dou fé que a contestação de fls. 66/103 foi oferecida 

tempestivamente. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados da parte autora para impugná-la, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 257406 Nr: 22604-11.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clarindo Domingos Sartori, DULCE SARTORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCISIO HORN, CELIA JONER HORN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 

SANCHES DA COSTA - OAB:20.491/MT

 Certifico e dou fé que a contestação de fls. 112/168 foi oferecida 

tempestivamente. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados da parte autora para impugná-la, no prazo 

legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 244120 Nr: 12077-97.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

2ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 263456 Nr: 27309-52.2017.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDS, RHDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:20

Nome do(a,s) Intimando(a,s):

Nome e cargo do digitador:Valdeir Ferreira Lima

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:DISPOSITIVO

Posto isso, considerando tudo que dos autos consta, e em consonância 

com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

parte autora, razão pela qual:

I - DECRETO a interdição do Sr. Rodrigo Henrique de Souza, qualificada 

nos autos, DECLARANDO-O relativamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III do 

Código Civil, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.146/2015, nos 

limites abaixo estabelecidos;

II – NOMEIO-LHE curadora a Sra. Aparecida Martins de Souza, qualificada 

nos autos, mediante compromisso legal, nos termos do artigo 755, inciso I, 

do CPC;

III – Estabeleço que os limites da curatela ficam circunscritos às restrições, 

nos termos do art. 1772 do Código Civil Brasileiro, ficando o Sr. Rodrigo 

Henrique de Souza, portanto, privado de, sem a curadora ora indicada, 

emprestar, transigir, dar quitação, adquirir, alienar, hipotecar, demandar ou 

ser demandado, e/ou praticar os atos de mera administração.

Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, 

com base no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Sentença publicada em audiência. As partes desistem do prazo recursal.

Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do CPC e art. 9º, inc. III, do 

Código Civil, registre a presente sentença no registro civil das pessoas 

naturais desta cidade e publique-se na rede mundial de computadores, no 

sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 

(uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 

(dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser assinado pela 

Curadora.

Caberá ao Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais desta cidade 

comunicar ao registro das pessoas naturais do local de nascimento do 

interditando, para fins de anotação da interdição em seu assento de 

nascimento (Lei 6.015/73, art. 106, parágrafo único e § 1º do art. 107).

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 256946 Nr: 22218-78.2017.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESN, EKSDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA CORREIA FRANCHINI 

VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:20

Nome do(a,s) Intimando(a,s):INTIMAÇÃO de TERCEIROS INTERESSADOS E 

PÚBLICO EM GERAL, dos termos da respeitável sentença proferida nos 

autos e a seguir transcrito.

Nome e cargo do digitador:Valdeir Ferreira Lima

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:DISPOSITIVO

Posto isso, considerando tudo que dos autos consta, e em consonância 

com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

parte autora, razão pela qual:

I – Quanto à alteração do curador, entendo que este pedido merece 

deferimento, bem como no que diz respeito à alienação do veículo de 

propriedade da interditanda, conforme requerido às fls. 29/31, devendo a 

curadora apresentar a comprovação da aquisição de outro bem com valor 

acima do valor que foi avaliado pela Oficiala de Justiça. II - DECRETO a 

interdição da Ellen Karina Sene das Neves qualificada nos autos, 

DECLARANDO-A relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III do Código Civil, com a redação 

que lhe foi dada pela Lei nº 13.146/2015, nos limites abaixo estabelecidos;

II – NOMEIO-LHE a curadora a Sra. Celia Almeida de Sene das Neves, 

qualificada nos autos, mediante compromisso legal, nos termos do artigo 

755, inciso I, do CPC; III – Estabeleço que os limites da curatela ficam 

circunscritos às restrições, nos termos do art. 1772 do Código Civil 

Brasileiro, ficando a Ellen Karina Sene das Neves , portanto, privada de, 

sem a curadora ora indicado, emprestar, transigir, dar quitação, adquirir, 

alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e/ou praticar os atos de 

mera administração. Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com 

resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de 

Processo Civil. Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser 

esta beneficiária da justiça gratuita. Sentença publicada em audiência. As 

partes desistem do prazo recursal.

Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do CPC e art. 9º, inc. III, do 

Código Civil, registre a presente sentença no registro civil das pessoas 

naturais desta cidade e publique-se na rede mundial de computadores, no 

sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 

(uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 

(dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser assinado pela 

Curadora. Caberá ao Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais desta 

cidade comunicar ao registro das pessoas naturais do local de nascimento 

da interditanda, para fins de anotação da interdição em seu assento de 

nascimento (Lei 6.015/73, art. 106, parágrafo único e § 1º do art. 107). 

Expeça-se o termo de curatela definitivo. Após, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

 Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 201971 Nr: 16333-54.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PADS, MDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SEBASTIÃO GERMANO DA SILVA, 

Filiação: Luiz Germando da Silva e Irene Maria da Silva Andrade, 

brasileiro(a), natural de Varzea Grande-MT, vendedor, Telefone 9826 

9356. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte executada, para, em 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da pensão alimentícia, no valor de R$ 5.805,86 (cinco 

mil e oitocentos e cinco reais e oitenta e seis centavos), com os 

acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, a serem 

depositadas na conta bancária da representante do Exequente ou, no 

mesmo prazo, comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetua-lo, sob pena de ser protestado o pronunciamento judicial e 

decretada a sua prisão civil por até 03 (três) meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 

3º).

Despacho/Decisão: Vistos.Encaminhe os presentes autos ao contador 

judicial para atualização do débito, em seguida, tendo em vista o petitório 

da parte exequente e parecer ministerial retro, INTIME-SE o devedor, 

através de edital, para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento da pensão 

alimentícia,com os acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, a 

serem depositadas na conta bancária da representante do Exequente ou, 

no mesmo prazo, comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetua-lo, sob pena de ser protestado o pronunciamento judicial e 

decretada a sua prisão civil por até 03 (três) meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 

3º).Não havendo pagamento, no prazo legal, se faz necessária à 

nomeação de curador especial.Assim, considerando a regra legal prevista 

no artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio-lhe curador 

especial, na pessoa do procurador da UNIJURIS, para querendo, 

apresentar justificativa no prazo legal.Após, venham-me os autos 

conclusos.Expeça-se o necessário. Às providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Valdeir Ferreira Lima, 

digitei.

Tangará da Serra, 23 de março de 2018

Leilamar Aparecida Rodrigues Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 241051 Nr: 9167-97.2017.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPM, SRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVRADA APARECIDA GAETE - 

OAB:15117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:20

Nome do(a,s) Intimando(a,s):INTIMAÇÃO de TERCEIROS INTERESSADOS E 

PÚBLICO EM GERAL, dos termos da respeitável sentença proferida nos 

autos e a seguir transcrita.

Nome e cargo do digitador:Valdeir Ferreira Lima

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Vistos.

Trata-se de Ação de Interdição c/c Pedido de Curatela e Concessão Tutela 

Provisória de Urgência ajuizada por Maurio Pinto Magalhães, requerendo a 

interdição de Silvana Ribeiro Lima, todos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe.

Alega em síntese que a interditanda ajuizou ação previdenciária para fins 

de concessão de benefício previdenciário em razão do acometimento da 

doença de transtorno depressivo crônico CID 10 (F 33.3) e CID (F 32.3).

Registra que a doença neuropsicológica tem afetado sobremaneira a vida 

da interditanda, em virtude de sofrer irritabilidade, ansiedade, apatia, 

sentimento de tristeza, frustração, dentre outros, motivos pelos quais vem 

causando prejuízos em sua atividade laborativa e social.

Aduz que a requerida apresenta quadro clínico crônico de depressão, de 

maneira que não apresentado melhoras sem o uso das medicações, e 

ainda, devido ao uso de substâncias psicoativas, a interditanda sofre 

efeitos colaterais, tais como sonolência, distúrbio do sistema nervoso, 

distúrbio oculares-visão turva e transtornos de memória, além dos 

distúrbios psicóticos.

Desse modo, requer a interdição de Silvana Ribeiro Lima, nomeando o 

requerente como curador definitivo desta.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 14/33.

A inicial foi recebida às fls. 35/38, sendo deferida a tutela de urgência 

pretendida na exordial.

Devidamente citada e intimada às fls. 41, a curatelanda compareceu à 

audiencia designada, momento na qual foi realizado sua entrevista. (fl. 

44/46 – mídia de fl. 47).

Constestação por negativa geral foi apresentada às fls. 50/51.

Relatório psicossocial acostado às fls. 54/56.

Parecer ministerial à fl. 58, manifestando favoravelmente a curatela 

específica para administração dos bens de Silvana Ribeiro Lima, 

nomeando o requerente como curador.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

Decido.

Cuida-se de Ação de Interdição c/c Pedido de Curatela e Concessão 

Tutela Provisória de Urgência ajuizada por Maurio Pinto Magalhães, 

requerendo a interdição de Silvana Ribeiro Lima, a fim de decretar a 

interdição desta, nomeando o requerente como seu curador.

Inicialmente, sabe-se que a curatela tem por finalidade precípua preservar 

os interesses do curatelado/interditado, cuidando de tudo que diz respeito 

à sua pessoa e aos seus bens.

In casu, não restam dúvidas que a curatela deve ser deferida àquele que 

possui melhores condições de zelar pelos interesses do 

curatelado/interditado, a quem demonstre afeição ao incapaz.

Verifica-se, portanto, que a curatela constitui-se em instituto de interesse 

público, destinada, em sentido geral, a reger a pessoa ou administrar bens 

de incapazes que se encontram impossibilitados de regerem sua vida. 

Como o próprio nome diz, o instituto tem por finalidade preservar a defesa 

do curatelado/interditado, cuidando no que diz respeito a sua pessoa e ao 

seu patrimônio no limite da necessidade.

Na nomeação de curador o magistrado deve ter em vista a situação que 

melhor se amolda aos interesses do curatelado/interditado, não podendo 

permitir que questões econômicas e interesses particulares prevaleçam 

sobre seu bem-estar.

Nesse sentido é a jurisprudência:

 APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. DECRETAÇÃO DE 

NOMEAÇÃO DE CURADOR PELO JUÍZO MONOCRÁTICO DE PESSOA QUE 

VISA ATENDER OS INTERESSES DO INTERDITO. PREVALÊNCIA DO 

BEM-ESTAR DO CURATELADO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU 

CONFIRMADA. MANUTENÇÃO DO CURADOR NOMEADO. RECURSO 

IMPROVIDO. A curatela tem por finalidade precípua preservar os 

interesses do interditado, cuidando de tudo que diz respeito A sua pessoa 

e aos seus bens. Não resta dúvida de que a curatela deve ser deferida 

àquele que tem melhores condições de zelar pelos interesses do 

curatelado, a quem demonstre afeição ao incapaz. No caso dos autos, o 

magistrado "a quo", com base no acervo probatório e visando o bem estar 

do interdito, nomeou curador quem demonstrou ser mais apto para o 

exercício do munus. Sentença de primeiro grau confirmada. Recurso 

conhecido e improvido. Ã? unanimidade. (TJ/SE – Apelação Cível 

2009205539, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Suzana Maia Carvalho Oliveira, 

julgado em 30.06.2009)

 No caso em tela, verifica-se que o interditando não apresenta condições 

de reger por si só sua vida civil, uma vez que este possui Transtorno 

Depressivo Crônico (CID 10 F 33.3 e CID F 32.3) conforme laudo médico 

pericial de fl. 15/19.

Ademais, corroborando as alegações acima mencionadas, o estudo 

psicossocial aportado às fls. 54/56, também confirma que a interditanda 

não possui condições de ser integrada à vida comunitária e ao mercado 

de trabalho com a implementação e desempenho de atividades diárias.

Assim, vejo que o conjunto probatório aportado aos autos demonstram 

que a interditanda não possui condições de gerir os seus interesses da 

vida civil, demonstrando ainda que o requerente apresenta condições 

favoráveis para assumir o cargo de curador em prol da interditanda.

 Nesse sentido é a jurisprudência:

PLAUSÍVEL A TESE DEFENDIDA NO RECURSO DE QUE SE MOSTRA 

NECESSÁRIA A INTERDIÇÃO DO DEMANDADO, POSTO QUE A DOENÇA 

DE ALZHEIMER, DE QUE ESTÁ ACOMETIDO, O INABILITA PARA O 
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EXERCÍCIO DOS ATOS DA VIDA CIVIL E PARA ADMINISTRAR E GERIR OS 

SEUS BENS. 2. OS LAUDOS MÉDICOS QUE INSTRUEM OS AUTOS DEIXAM 

PATENTE QUE O INTERDITANDO EXPERIMENTA QUADRO DE 

TRANSTORNO COGNITIVO PROGRESSIVO E DE DÉFICIT COGNITIVO DE 

MODERADO A SEVERO, COM DIMINUIÇÃO DA ORIENTAÇÃO GLOBAL, DA 

CONCENTRAÇÃO E DA ATENÇÃO, QUE O INABILITA PARA A PRÁTICA DE 

ATOS DA VIDA CIVIL, BEM COMO PARA GERIR SUAS FINANÇAS E 

NEGÓCIOS. 3. A NOMEAÇÃO DE UM DOS FILHOS DO INTERDITANDO 

PARA EXERCER O MÚNUS DE CURADOR PROVISÓRIO, EXIMINDO-O DE 

PRESTAR A GARANTIA LEGAL, ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O 

DISPOSTO NO ARTIGO 1.190 DO CPC. 4. RECURSO CONHECIDO E 

P R O V I D O .  ( T J - D F  -  A I :  1 9 3 7 4 5 5 2 0 0 8 8 0 7 0 0 0 0  D F 

0019374-55.2008.807.0000, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Data de 

Julgamento: 19/03/2009, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/03/2009, 

DJ-e Pág. 53) (destaques nossos)

Com efeito, diante da comprovação das necessidades especiais do 

interditando nos autos, constato que esta não apresenta condições de por 

si só praticar os autos da vida civil ou mesmo gerir suas finanças e 

negócios.

Por conseguinte, conquanto o novo Estatuto, que alterou a redação do 

artigo 1.727 do Código Civil, no sentido de que sejam fixados limites ao 

exercício da curatela, abrangendo, a priori, os atos previstos no artigo 

1.728 do Código Civil, o qual diz respeito essencialmente à alienação e 

aquisição de bens, no caso sub judice também devem abranger os atos 

patrimoniais que possam ser entendidos como “de mera administração”.

Desse modo, verifico que a pretensão contida na exordial merece 

acolhimento, uma vez que ficou demonstrado por meio do laudo médico (fl. 

15/19) e estudo psicossocial (fls. 54/56) que a interditanda apresenta 

quadro de saúde que limita o seu discernimento e a impede de gerenciar 

seus interesses da vida civil, motivo pelo qual a nomeação do requerente 

como curador de Silvana Ribeiro Lima, é medida que se impõe.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 275036 Nr: 4982-79.2018.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EWA, JAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEN LUCIA MENDES 

ARAUJO OLYNTHO - OAB:22510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:20

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS INTERESSADOS E PÚBLICO EM 

GERAL

Nome e cargo do digitador:Valdeir Ferreira Lima

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:DISPOSITIVO

Posto isso, considerando tudo que dos autos consta, e em consonância 

com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

parte autora, razão pela qual:

 I- DECRETO a interdição do Sr. José Assunção Sobrinho qualificado nos 

autos, DECLARANDO-O relativamente incapaz de exercer pessoalmente 

os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III do Código Civil, com a 

redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.146/2015, nos limites abaixo 

estabelecidos;

II – NOMEIO-LHE a curadora a Sra. Maria Aparecida de Assunção, 

qualificado nos autos, mediante compromisso legal, nos termos do artigo 

755, inciso I, do CPC;

III – Estabeleço que os limites da curatela ficam circunscritos às restrições, 

nos termos do art. 1772 do Código Civil Brasileiro, ficando o Sr. José 

Assunção Sobrinho, portanto, privado de, sem a curadora ora indicada, 

emprestar, transigir, dar quitação, adquirir, alienar, hipotecar, demandar ou 

ser demandado, e/ou praticar os atos de mera administração.

Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, 

com base no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Sentença publicada em audiência. As partes desistem do prazo recursal.

Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do CPC e art. 9º, inc. III, do 

Código Civil, registre a presente sentença no registro civil das pessoas 

naturais desta cidade e publique-se na rede mundial de computadores, no 

sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 

(uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 

(dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser assinado pela 

Curadora.

Caberá ao Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais desta cidade 

comunicar ao registro das pessoas naturais do local de nascimento do 

interditando, para fins de anotação da interdição em seu assento de 

nascimento (Lei 6.015/73, art. 106, parágrafo único e § 1º do art. 107).

Expeça-se o termo de curatela definitivo.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 172264 Nr: 13896-74.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SVMDS, TRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDSON MACIEL DOS SANTOS, Cpf: 

65373707953, Rg: 2054539-0, brasileiro(a), solteiro(a), caminhoneiro, 

Telefone (66) 3421 7003. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, acima qualificado, para pagar o 

valor de R$ 37.485,53 (trinta e sete mil e quatrocentos e oitenta e cinco 

reais e cinquenta e três centavos), no prazo de 15 (quinze dias), sob 

pena de multa de 10% (dez por cento), sobre o valor total do débito, 

acrescido de custas, e também de honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento). (CPC, 523 e § 1º). Conta Bancária para depósito: conta n. 

19433-2, agência 2086, Op. 013, Caixa Econômica Federal, em nome de 

Altemar Dias da Gama.

Despacho/Decisão: Vistos.O feito prosseguirá pelo rito da expropriação, 

desse modo, considerando que até a presente data o executado não 

restou intimado, a intimação através de edital, é medida que se 

impõe.Posto isso, INTIME-SE o devedor, através de edital, para pagar em 

15 (quinze) dias, e em caso de não pagamento voluntário no prazo, 

incidirá multa de 10% (dez por cento), sobre o valor da total do débito, 

acrescido de custas e, também de honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento). (CPC, 523 e § 1º).Não havendo pagamento, no prazo legal, se 

faz necessária à nomeação de curador especial.Assim, considerando a 

regra legal prevista no artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, 

nomeio-lhe curador especial, na pessoa do procurador da UNIJURIS, para 

querendo, apresentar impugnação, nos termos do art. 525 do 

CPC.Proceda a Sra. Gestora com o necessário para a devida vinculação 

do valor bloqueado e consequente transferência à conta do procurador da 

exequente (fl. 84-v).Após, venham-me os autos conclusos.Expeça-se o 

necessário. Às providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 07 de maio de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 170500 Nr: 11749-75.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PKCL, ALINE COSTA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO FERREIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO
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PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): REGINALDO FERREIRA LOPES, 

brasileiro(a), Telefone 69 8118 6524. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Posto isso, tendo em vista a inércia da parte exequente, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso III do Código de Processo Civil.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Custas pela parte exequente, contudo, anotando-se ser esta 

beneficiária da justiça gratuita.Ciência ao Ministério Público.Proceda a Sra. 

Gestora Judiciária com o necessário para a suspensão da inclusão do 

nome do executado no SPC/SERASA.Após arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 09 de maio de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 262164 Nr: 26387-11.2017.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIDSM, PM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:20

Nome do(a,s) Intimando(a,s):INTIMAÇÃO de TERCEIROS INTERESSADOS E 

PÚBLICO EM GERAL, dos termos da respeitável sentença proferida nos 

autos e a seguir transcrita.

Nome e cargo do digitador:Vadeir Ferreira Lima

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:DISPOSITIVO

Posto isso, considerando tudo que dos autos consta, e em consonância 

com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

parte autora, razão pela qual:

I - DECRETO a interdição da SRA. PATRICIA MARCHINE, qualificada nos 

autos, DECLARANDO-A relativamente incapaz de exercer pessoalmente 

os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III do Código Civil, com a 

redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.146/2015, nos limites abaixo 

estabelecidos;

II – NOMEIO-LHE curadora a Sra. Maria Izabel da Silva Marchine, 

qualificada nos autos, mediante compromisso legal, nos termos do artigo 

755, inciso I, do CPC;

III – Estabeleço que os limites da curatela ficam circunscritos às restrições, 

nos termos do art. 1772 do Código Civil Brasileiro, ficando a Sra. PATRICIA 

MARCHINE, portanto, privada de, sem a curadora ora indicada, emprestar, 

transigir, dar quitação, adquirir, alienar, hipotecar, demandar ou ser 

demandado, e/ou praticar os atos de mera administração.

Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, 

com base no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Sentença publicada em audiência. As partes desistem do prazo recursal.

Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do CPC e art. 9º, inc. III, do 

Código Civil, registre a presente sentença no registro civil das pessoas 

naturais desta cidade e publique-se na rede mundial de computadores, no 

sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 

(uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 

(dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser assinado pela 

Curadora.

Caberá ao Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais desta cidade 

comunicar ao registro das pessoas naturais do local de nascimento da 

interditanda, para fins de anotação da interdição em seu assento de 

nascimento (Lei 6.015/73, art. 106, parágrafo único e § 1º do art. 107).

Expeça-se o termo de curatela definitivo.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 148058 Nr: 7909-28.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEDSS, MVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DIRSON SERAFIM CINTRA, Filiação: 

Lauridica Maria Sintra e Manoel Serafim Sintra, brasileiro(a), solteiro(a), 

pecuarista. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificado(a), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

data da expiração do prazo deste edital (art. 231, IV, CPC/2015), efetuar o 

pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que 

vencerem no seu curso, no valor de R$ 1.866,00 (Um mil e oitocentos e 

sessenta e seis reais), provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

fazê-lo (art. 911, caput), sob pena de protesto do pronunciamento judicial, 

bem como, de prisão civil, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, nos 

moldes do (CPC/2015, art. 528, § 3º).

Conta para Depósito: {Variaveis}_tipoConta_;Corrente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 275413 Nr: 5324-90.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADDS, BHDDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10.638/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos verifico que a petição inicial não atendeu ao que 

estabelece o art. 321 do CPC, uma vez que a peça processual 

encontra-se desprovida de assinatura, mostrando-se irregular.

 Desse modo, INTIME-SE a procuradora da parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, sanar a irregularidade processual apresentada, sob 

pena de indeferimento da exordial e/ou cancelamento da distribuição, 

consoante estabelece o art. 321 c/c art. 330, IV, ambos do Código de 

Processo Civil.

Após venham-me os autos conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 278564 Nr: 7841-68.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AONMF, AFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDILENE JULIÃO DE SOUZA - 

OAB:4.306/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente (fls. 04/08) e 

tendo em vista ainda o parecer ministerial de fl. 16, HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre as 

partes.

Por consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 
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JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil.

Assim, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes do 

matrimônio, que ora se dissolve.

A requerente voltará a utilizar o nome de solteira, qual seja, ANDRÉIA 

FORMIGONI.

Para tanto, expeça-se ofício ao Cartório do 2º ofício desta comarca, para 

que proceda com a competente averbação.

Publique-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 277518 Nr: 7005-95.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ADRIANA RIBEIRO MASSON, MÁRCIA 

CRISTINA RIBEIRO PORTO, MARCELO ANDERSON RIBEIRO, MERCIA 

SILVIA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL FRANCISCO - 

OAB:10908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o presente feito verifico que não foi aplicado corretamente o 

valor a causa, sendo certo que o valor a ser apresentado deverá ser o do 

proveito econômico buscado nos autos.

Posto isso, INTIME-SE o procurador da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, emende a petição inicial, atribuindo à causa o valor a ser 

perseguido na demanda, sob pena de indeferimento da exordial e/ou 

cancelamento da distribuição, com julgamento da ação sem resolução do 

mérito, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 330, IV, ambos do Código 

de Processo Civil.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 59437 Nr: 1052-39.2007.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCICLEIDE SILVA DE LIRA, MARIA LUCILENE SILVA DE 

LIRA, JACKSON LEANDRO DA SILVA LIRA, MARIA SOLANGE DA SILVA 

DE LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE EVERALDO SEVERO DE LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELENILDA GOMES BESSA - 

OAB:4881-B/MT, REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 

3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro a cota ministerial de fls. 218, para tanto, intime-se a inventariante 

para juntar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, os documentos 

conforme requerido pelo Ministério Público (fls. 218).

Deverá juntar ainda, no mesmo prazo, as certidões atualizadas de 

inexistência de débitos fiscais das Fazendas Públicas Federal, Estadual e 

Municipal.

Com a juntada dos documentos, abro vista ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 216912 Nr: 7424-86.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YVODA, GODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATALIA CARGNIN QUATRIN - 

OAB:OAB/MT 17737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos às fls. 70/71, a parte exequente 

informa a quitação integral do débito alimentar pelo executado e, por 

consequência, requer o levantamento de valores bloqueados, bem como a 

extinção da presente execução.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público opina pela extinção do feito, 

ante o adimplemento do débito alimentar (fls. 72/72-v).

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC, preceitua:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 

924, inciso II c/c 925 ambos do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada, anotando-se ser este beneficiário da Justiça 

Gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Proceda a Sra. Gestora Judiciária com o necessário para o levantamento 

de valores bloqueados nos autos (fls. 68/69) para a conta bancária da 

representante da exequente, indicada à fl. 71.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 138664 Nr: 9090-98.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDBDS, MDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT

 Vistos.

Em análise ao requerimento retro, vejo que merece parcial acolhimento, 

ante a necessidade de juntada do valor do débito atualizado pela parte 

exequente para constrição de valores.

Quanto ao pedido de restrição de veículo via sistema RENAJUD, é viável a 

restrição em face da ausência de qualquer indício direcionado à 

composição da dívida, posto isso o deferimento da penhora online é 

medida que se impõe.

Desse modo, deferido parcilamente o pedido acima formulado, vejo que 

restou frutífera a restrição de veículo via sistema RENAJUD, conforme se 

observa dos detalhamentos de ordem judicial.

 Posto isso:

I – Intime-se a parte exequente, através de sua procuradora, para juntar 

aos autos débito atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias.

II - Intime-se a parte executada da penhora realizada nos autos, 

consignando o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação.

Com a juntada do débito atualizado, venham-me os autos conclusos para 

análise do requerimento de constrição de valores.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 149165 Nr: 9115-77.2012.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AB, JRB, JGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE CASSIO MELLO - 

OAB:14.312-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário pelo Rito do Arrolamento Comum dos bens 

deixados pelo falecido João Boaro proposta por Josefa Gonçalves Boaro.

Com a inicial foram juntados os documentos pessoais da viúva meeira e 

dos herdeiros bem como suas representações processuais, documentos 

pessoais e atestados de óbito do de cujus e ainda cópia da matrícula e 
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contrato dos imóveis objetos da partilha (fls. 09/25).

A inicial foi recebida às fls. 29 sendo nomeado inventariante a Sra. Josefa 

Gonçalves Boaro, independentemente de assinatura de Termo de 

Compromisso.

Retificação das primeiras declarações com a apresentação do plano de 

partilha amigável (fls. 44/45), com a juntada de certidão de isenção do 

ITCD (fls. 46/48).

Termo Judicial de Renúncia de quinhão (fls. 81).

Juntada das certidões negativas de débitos fiscais das Fazendas Públicas 

Federal, Estadual e Municipal bem como do complemento das custas 

processuais (fls. 89/99).

Após, análise dos documentos acima mencionados, verifico que não 

consta nos autos parecer ministerial.

Posto isso, abro vista ao Ministério Público.

Após, venham-me os autos conclusos para homologação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 274283 Nr: 4469-14.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CJAP, GCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a advogada da parte autora para, 

no prazo legal, assinar a petição de fl. 46 que encontra-se apócrifa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 62155 Nr: 3704-29.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCADS, RADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21994/O, RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fl. 143, que nos 

termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGCJ, impulsiono estes 

autos, a fim de intimar a parte autora a manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 211525 Nr: 3230-43.2016.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CMDAV, RMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO 

HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT, Naiara Cristina Tonetta - 

OAB:24068/MT

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. 59, que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 188711 Nr: 5632-34.2015.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO ROZARIO FIGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SEBASTIAO GOMES FIGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. 88/89, que nos termos 

da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 215258 Nr: 6237-43.2016.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BERL, BDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA PERON GILI - 

OAB:16474, ELISANGELA DINIZ MIOTI FERREIRA - OAB:401876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. 25, que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 105827 Nr: 4588-24.2008.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILMA ARCENIO LEANDRO, DARVIN DOS SANTOS 

ARCENA, MARIA DE FATIMA ARCENIO, VERA LUCIA ARCENIO DOS 

SANTOS, MARIA STEVAN LEANDRA, JAIME ARCENIO, MARIA DE FATIMA 

ARCENIO, MARIA DE FATIMA ARCENIO, MARLENE MARTA DA SILVA, 

MARLI ARCENIO, VANILDA ARCENIO, VANDEIR ARCENIO, MARIA 

APARECIDA GONÇALVES BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIA GONÇALVES, ESPOLIO DE 

ALCIDES ARCENIO TOBIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELENILDA GOMES BESSA - 

OAB:4881-B/MT, REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 

3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELENILDA GOMES BESSA - 

OAB:4881-B/MT

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. 234/235, que nos 

termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono 

os presentes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 13379 Nr: 2391-77.2000.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIZ GIROTTO, ELIZETE APARECIDA 

OLIANE GIROTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Certifico que, a impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 577/657 

foi apresentada no prazo legal. Sendo assim, intimo a exequente para se 
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manifestar, querendo, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 281567 Nr: 10278-82.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.VARZEA GRANDE-MT 3ª Vª CÍVEL, ESPOLIO DE 

OSMAR MARTINS, FABIO LEMOS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE APARECIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR DE CARVALHO 

BARCELOS - OAB:11652/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência ao oficial de justiça, a ser realizada no 

Centro desta cidade, devendo ser depositada em guia própria e expedida 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no 

campo "emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", 

juntando o comprovante nos autos. Informo ainda, que caso não haja 

manifestação no prazo de 30 dias, a deprecata será devolvida, em 

conformidade com o que determina o item 2.7.5 da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça deste Estado, alterado 

pelo Provimento 67/2008-CGJ que dispõe: "Os Juízes deverão devolver as 

cartas precatórias em que o advogado da parte interessada, apesar de 

intimado diretamente pelo juízo deprecado para manifestação e/ou 

providência (manifestação sobre certidões, pagamento de diligências e/ou 

outras despesas processuais, indicação ou complementação de 

endereço, etc), permanecer inerte por mais de 30 (trinta) dias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 137824 Nr: 8185-93.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TKIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Certifico que, haja vista a certidão de fl. 321, intimo a exequente para 

requerer o que de direito, especialmente, trazendo aos autos o débito 

atualizado, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 224642 Nr: 13971-45.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILTON RODRIGUES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVONILZA MORAIS DE 

CARVALHO SOARES - OAB:MT 14.801

 Certifico que intimo a parte executada para efetuar o pagamento do débito 

de R$ 30.448,83 (trinta mil quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta e 

três centavos), sob pena de incidência de multa de 10%, bem como de 

honorários advocatícios também de 10%, ressaltando que, na hipótese de 

pagamento parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o montante 

remanescente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 104296 Nr: 3066-59.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS VELASCO, MARILEIA SILVESTRE 

VELASCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MOACIR BETTIO, ADELMA 

SCHMECHEL BETTIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AGUIAR FERREIRA - 

OAB:2554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 Certifico que, analisando os autos, verifiquei que a carta precatória de fls. 

675/680 foi devolvida sem o respectivo CD, onde fora gravado o 

depoimento da testemunha Antonio Paulo Trintin. Sendo assim, envio os 

autos ao setor de expedição de documentos, com a finalidade de ser 

expedido ofício ao juízo deprecado de Cambé-PR, para que nos seja 

enviado o respectivo CD do depoimento prestado.

 Certifico ainda que, cancelo a certidão de fl. 681 e, assim que o CD for 

juntado aos autos, será dada vista aos requerentes e, após, aos 

requeridos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 157581 Nr: 6176-90.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLUCIO GOMES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO 

E EDUCAÇÃO IPDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO 

DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 185/200 é 

tempestiva. Desse modo, intimo a parte exequente para se manifestar a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 281583 Nr: 10290-96.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO GODOY MAGALHÃES 

- OAB:234.123/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 

diligência ao oficial de justiça, no bairro Jardim Tangará II, a ser depositada 

em guia própria e expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia 

de diligência", juntando o comprovante nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 221370 Nr: 11176-66.2016.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA HELENA SEMENTES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Santana Nestorio - 

OAB:18.406.Amt, LUIZ ORIONE NETO - OAB:3606/MT, MARCOS 

ROBERTO DA SILVA VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5726-B

 Autos nº: 221370.

 Vistos,

 Indefiro o petitório de fls. 162/163, para redesignação da audiência de 

instrução e julgamento, tendo em vista que não haverá nenhum prejuízo à 

parte, eis que eventuais testemunhas poderão ser ouvidas por meio de 

carta precatória, visto que residem em comarcas diversas.

Assim sendo, mantenho a audiência designada para o dia 19.06.2018, às 
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14:00 horas.

 Intimem-se.

 Tangará da Serra-MT, 18 de junho de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 281329 Nr: 10071-83.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de busca e apreensão e 

citação, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, a serem realizadas no 

Centro desta cidade, devendo depositar em guia própria a ser expedida no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo 

"emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o 

comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 275223 Nr: 5135-15.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DOURADOS-MS 4ª VARA CÍVEL, BANCO 

BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Marini EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARRONI VIEIRA DE 

FARIA - OAB:9070-MS, NÁDIA GALEGO FIGUEIREDO - OAB:20483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora, para manifestar-se acerca de certidão 

de fl. 29 a seguir transcrita: " Certifico que encaminho os autos para 

intimação da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca da perição do Oficial de Justiça de fl. 28."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 158961 Nr: 7552-14.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE LEITE DA CUNHA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A/MT

 Certifico que, intimo a parte exequente, para manifestar-se acerca de 

certidão de fl. 308, a seguir transcrita: "Certifico que encaminho os autos 

para intimação da parte exequente, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da petição da parte executada de fls.306/307."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 205242 Nr: 18871-08.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATALIA CARGNIN QUATRIN - 

OAB:OAB/MT 17737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:OAB/SP 146.997, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:OAB/SP 299.951, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:OAB/MT 3.127-A

 Certifico que intimo a parte requerida para apresentar memoriais, no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 166755 Nr: 6454-57.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULICE CATIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNOPAR- UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE 

ENSINO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO 

DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ BERMEJO - 

OAB:44952/PR

 Certifico que, intimo a parte requerida para contrarrazoar o recurso de 

apelação de fls.187/202, conforme certidão de fl. 203, a seguir transcrita: 

"Certifico que, o recurso de apelação de fls. 187/202 foi interposto pela 

parte autora no prazo legal. Sendo assim, nos termos do artigo 1010, § 

1.º, do CPC, intimo a parte requerida para contrarrazoar referido recurso, 

no prazo de 15 (quinze)dias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 265229 Nr: 28614-71.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA FEDERAL 1º VARA DE CUIABA-MT, CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA APARECIDA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROSSATO DA SILVA 

AVILA - OAB:10309/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu em 11/05/2018 o prazo para a parte requerida 

desocupar voluntariamente o imóvel em questão. Desse modo, intimo a 

parte autora para informar se o imóvel continua ocupado pela ré, bem 

como requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 267482 Nr: 30254-12.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON TEIXEIRA DOS SANTOS, JOAO 

MARTINS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento à Portaria n.º 33/2018-CGJ, que dispõe 

sobre a realização de correição nesta secretaria na data de 03/7/2018 e 

ordena ao gestor que requisite a devolução de todos os processos com 

carga vencida, a fim de serem inspecionados, intimo a advogada Bruna 

Mara Betoni para que devolva os autos em tela, no prazo de três dias, nos 

termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES, uma vez que os levou em carga 

rápida na data de 19/04/2018 e até a presente data não os devolveu na 

secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 101908 Nr: 796-62.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SFDS, MADM, CCCDGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - 

OAB:297608-SP

 Certifico que, em cumprimento à Portaria n.º 33/2018-CGJ, que dispõe 

sobre a realização de correição nesta secretaria na data de 29/05/2018 e 

ordena ao gestor que requisite a devolução de todos os processos com 

carga vencida, a fim de serem inspecionados, intimo a advogada CEYLLA 

CHRYSTHYAN CUSTÓDIO DE GODOI MELLO para que devolva os autos 

em tela, no prazo de três dias, nos termos dos artigos 431 da CNGC e 234 

caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO 

DELES, uma vez que os levou em carga rápida na data de 19/04/2018 e 

até a presente data não os devolveu na secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 103082 Nr: 1926-87.2008.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSNI JOSE DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/PR: 56.918

 Certifico que, em cumprimento à Portaria n.º 33/2018-CGJ, que dispõe 

sobre a realização de correição nesta secretaria na data de 03/06/2018 e 

ordena ao gestor que requisite a devolução de todos os processos com 

carga vencida, a fim de serem inspecionados, intimo a advogada CEYLLA 

CHRYSTHYAN CUSTÓDIO DE GODOI MELLO para que devolva os autos 

em tela, no prazo de três dias, nos termos dos artigos 431 da CNGC e 234 

caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO 

DELES, uma vez que os levou em 29/05/2018 e até a presente data não os 

devolveu na secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 267482 Nr: 30254-12.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON TEIXEIRA DOS SANTOS, JOAO 

MARTINS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento à Portaria n.º 33/2018-CGJ, que dispõe 

sobre a realização de correição nesta secretaria na data de 03/7/2018 e 

ordena ao gestor que requisite a devolução de todos os processos com 

carga vencida, a fim de serem inspecionados, intimo a advogada Bruna 

Mara Betoni para que devolva os autos em tela, no prazo de três dias, nos 

termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES, uma vez que os levou em 

19/04/2018 e até a presente data não os devolveu na secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 49408 Nr: 4479-15.2005.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGON JOSE EIDT, NILVO IDELFONSO BULIGON 

ROCHA, JOSÉ TURATI, ANTONIO GALEGO, LUIZ BENETTI, OLIVIO 

ZANOTTO, Ido Egon Driemeyer, ERCIO DUARTE, VALCIR LUIZ CARRA, 

DARCI PASQUALLI, JOSE DIRCEU RIGUETTO, PERGENTINO JOSE 

FEDRIGO, PAULO MILTON RIGHETTO, SELVINO MENEGOTO, LUCAS 

ALVES, IVANEZ GARBUGIO, SAUL VERAS BOFF, COOPERATIVA 

AGROPECUÁRIA MISTA VALE DO SEPOTUBA LTDA COOMIVALE, DIMAS 

ANTONIO LORENZON, ZULMIR SARTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEOVANI LUIZ MUNARI 

LOTHAMMER - OAB:1.554/ MT, JOÃO BATISTA ARAUJO BARBOSA - 

OAB:9.847-MT, JULIANA DOS REIS SANTOS - OAB:13.479-B, KAMILL 

SANTANA CASTRO E SILVA - OAB:11887-B/MT, MARCOS EDMUNDO 

MAGNO PINHEIRO - OAB:13430-A, RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7658-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Aritanna da Silva Kuyumtzief - 

OAB:15919/MT, EDSON ANGELIERO - OAB:32615/RS, MANOEL 

BATISTA DOS SANTOS NETO - Estagiário - OAB:10482-E MT, ROBSON 

LUIZ ECKHARDT - OAB:47807/RS, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 Certifico que, em cumprimento à Portaria n.º 33/2018-CGJ, que dispõe 

sobre a realização de correição nesta secretaria na data de 3/7/2018, e 

ordena ao gestor que requisite a devolução de todos os processos com 

carga vencida, a fim de serem inspecionados, intimo o advogado 

GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER, para que devolva os autos em tela, 

no prazo de três dias, nos termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 

1º, 2º e 3º do NCPC, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES, uma 

vez que o levou em carga rápida na data de 29/5/2018 e até a presente 

data não devolveu na secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 254538 Nr: 20322-97.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR FAVARO MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LAERTE SIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento à Portaria n.º 33/2018-CGJ, que dispõe 

sobre a realização de correição nesta secretaria na data de 3/7/2018, e 

ordena ao gestor que requisite a devolução de todos os processos com 

carga vencida, a fim de serem inspecionados, intimo o advogado 

LEONARDO FIGUEIRÓ para que devolva os autos em tela, no prazo de três 

dias, nos termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do 

NCPC, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES, uma vez que o levou 

em carga rápida na data de 14/5/2018 e até a presente data não devolveu 

na secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 134367 Nr: 4442-75.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCELINO MORETTI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:17.555-A MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A MT

 Certifico que, em cumprimento à Portaria n.º 33/2018-CGJ, que dispõe 

sobre a realização de correição nesta secretaria na data de 3/7/2018, e 

ordena ao gestor que requisite a devolução de todos os processos com 

carga vencida, a fim de serem inspecionados, intimo a advogada LUCIANE 

SOARES MARTINAZZO, para que devolva os autos em tela, no prazo de 

três dias, nos termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º 

do NCPC, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES, uma vez que o 

levou em carga com vista na data de 15/5/2018 e até a presente data não 

devolveu na secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 270824 Nr: 1854-51.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINEIA CAMPOS MANRICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATÃO IMOBILIÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS DE PAULO 

BARBOSA - OAB:12107/MT, RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA 

NETO - OAB:34002-PR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento à Portaria n.º 33/2018-CGJ, que dispõe 

sobre a realização de correição nesta secretaria na data de 3/7/2018, e 

ordena ao gestor que requisite a devolução de todos os processos com 

carga vencida, a fim de serem inspecionados, intimo o advogado LUIZ 

CARLOS DE PAULO BARBOSA, para que devolva os autos em tela, no 

prazo de três dias, nos termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 

1º, 2º e 3º do NCPC, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES, uma 

vez que o levou em carga rápida na data de 18/5/2018 e até a presente 

data não devolveu na secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 154610 Nr: 3232-18.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS TANCERVA 

LTDA, ADALTO BRASSO ROTO, MOACIR DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 Autos nº: 154610.

 Vistos,

 Como as ações não estão reunidas, até porque não há de se falar em 

conexão quando uma já estiver decidida, entendo que a parte devedora 

deve fazer prova cabal do alegado às fls. 199/201, juntando documento 

que comprove a suposta quitação.

 Registro que a parte credora menciona às fls. 205/207, inclusive 

transcrevendo parte do laudo pericial, que não estaria liquidado o contrato 

objeto deste processo, isso segundo o Sr. Perito.

 Ante o exposto, determino que a parte requerida/executada seja intimada 

para cumprir o acima determinado, ficando expressamente recomendado 

que deverá se abster de simplesmente fotocopiar todo o processo, 

devendo juntar apenas os documentos relevantes para o deslinde deste 

feito.

 Assinalo para cumprimento o prazo de 05 dias, sendo que, não o fazendo 

neste prazo, este Juízo irá rejeitar o incidente manejado.

 Caso a parte devedora peticione e junte novos documentos, em respeito 

ao princípio do contraditório, diga a parte contrária em 05 dias e 

novamente conclusos para decisão.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 18 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 246989 Nr: 14389-46.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA DE FATIMA NOBERTO DA COSTA 

MERLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON DA COSTA MERLO - 

OAB:OAB/MT 15.883

 Autos nº: 246989.

 Vistos,

 Conheço dos embargos por se mostrarem tempestivos, consignando 

desde já que no mérito os embargos não merecem acolhimento.

 Isso porque a parte exequente foi intimada para se manifestar nos termos 

do despacho de fls. 64 e manteve-se inerte, conforme certidão de fls. 66.

Após este Juízo ter proferido a sentença de fls. 67, interpôs os embargos 

de declaração de fls. 69 visando, na verdade, reformar a decisão por não 

concordar com os fundamentos da mesma.

 Assim, conforme se verifica, não há vício na sentença, mas sim 

inconformismo da parte embargante, devendo esta se valer do meio 

processual adequado para buscar a reforma da sentença, se for o caso, 

pois os embargos de declaração não se prestam a esta finalidade.

Aliás, cito os seguintes precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso demonstrando o uníssono entendimento acerca do 

tema. Vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - RECURSO 

DESPROVIDO. De acordo com o artigo 535 do Código de Processo Civil, os 

embargos declaratórios são cabíveis nas hipóteses de haver omissão, 

contradição ou obscuridade na decisão prolatada. Não pode tal meio de 

impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto à matéria de 

fundo, quando esta foi devidamente debatida no acórdão embargado.” 

(Embargos de Declaração nº. 6135. Ano 2012. Rel. Des. Guiomar Teodoro 

Borges).”

 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MEIO INADEQUADO - DESPROVIDO. Para 

que sejam cabíveis os embargos de declaração, mister se faz observar os 

requisitos elencados no art. 535, do CPC, quais sejam: omissão, 

contradição ou obscuridade eventualmente contidas na decisão. Ainda é 

admitido, o declaratório para corrigir eventual erro material. O julgador não 

está obrigado a discorrer sobre todas as teses da defesa, bastando para 

tanto, que o faça de forma fundamentada e motivada, a teor do que dispõe 

o art. 93, inc. IX, da CF, o que de fato o ocorreu. Estando ausentes os 

requisitos ensejadores elencados no art. 535, do CPC, não há como 

acolher a pretensão do recorrente, devendo ser desprovido, sob pena de 

reexaminar matéria já decidida. (Embargos de Declaração nº. 3276. Ano 

2012. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha).

 Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de fls. 69, por inexistir 

o vício apontado.

 Intimem-se para fins recursais.

 Tangará da Serra-MT, 18 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 256330 Nr: 21725-04.2017.811.0055

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUDOESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13.311-MT, ELAINE ALVES MARÇAL - OAB:19.483/MT

 Autos nº: 256330.

 Natureza: Prestação de Contas.

 Requerente: Luiz Quatrin.

 Requeridos: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Sudoeste de Mato Grosso.

 Vistos,

 Trata-se de ação de prestação de contas ajuizada em 18 de agosto de 

2017 por Luiz Quatrin em face do Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados Sudoeste de Mato Grosso, visando 

esclarecimentos das inúmeras operações de débito lançadas em conta 

corrente desde 10/03/1997, bem como à revisão dos encargos e taxas 

incidentes sobre as operações.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 11/15.

 Às fls. 16/17 foi determinada a emenda da inicial para a parte autora 

juntar a cópia dos documentos pessoais e comprovante de residência.

 Às fls. 19/24 a parte autora apresentou os documentos.

 Às fls. 25 a inicial foi recebida.

 Às fls. 32-vº a parte requerida foi devidamente citada.

 Às fls. 33/66 a parte requerida apresentou contestação sustentando, em 

preliminar, a carência da ação por falta de interesse de agir e prescrição.

 No mérito, sustentou, em sínteses, a regularidade dos lançamentos e das 

taxas contratadas.

 Às fls. 69/76 a contestação foi impugnada.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Considerando que os elementos necessários à formação de minha 

convicção já se encontram coligidos aos autos, estando, então, a causa 

madura e apta para ser julgada, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código 
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de Processo Civil, conheço diretamente do pedido, proferindo sentença.

 Porém, antes de adentrar na análise do mérito da ação, cumpre-me 

analisar a preliminar arguida pela parte requerida.

 Analisando os autos, verifico que razão assiste a parte requerida no que 

tange à preliminar de falta de interesse de agir, tendo em vista que a 

intenção da parte autora não é a prestação de contas pelo Banco e sim, a 

exibição dos documentos de toda movimentação bancária para verificação 

da legalidade ou ilegalidade dos encargos cobrados, conforme descrito no 

campo “I – DOS FATOS” da inicial.

 Por sua vez, a ação de prestação de contas é ação cujo procedimento 

previsto no Código de Processo Civil é especial e tem como objetivo 

principal a verificação da correção das contas decorrentes da relação 

havida entre as partes e a apuração de eventual saldo, não se prestando 

à discriminação pormenorizada dos lançamentos efetuados, tampouco à 

revisão de cláusulas contratuais.

 Desse modo, não se constitui a ação de prestação de contas em 

procedimento de mera exibição de documentos, tampouco instrumento de 

revisão de cláusulas contratuais, de modo que a via pretendida pela parte 

autora se mostra inadequada, à vista da existência de meio para a 

obtenção dos documentos, qual seja, a produção antecipada da prova ou, 

se o caso, o ajuizamento de ação revisional com pedido incidental de 

exibição de documentos.

 A corroborar referido entendimento, colaciono o seguinte julgado do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PEDIDO DE 

REVISÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS – INADEQUAÇÃO DE VIA 

ELEITA– ENTENDIMENTO DO STJ-SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A pretensão deduzida na inicial da Ação de Prestação de 

Contas, voltada a aferir a legalidade dos encargos cobrados, deveria ter 

sido veiculada em Ação Revisional, cumulada com repetição de eventual 

indébito, no curso da qual, se insuficientes os extratos, pode ser 

requerida a exibição de documentos, caso esta não tenha sido postulada 

em medida cautelar preparatória.“Embora cabível a ação de prestação de 

contas pelo titular da conta corrente (Súmula 259), independentemente do 

fornecimento extrajudicial de extratos detalhados, tal instrumento 

processual não se destina à revisão de cláusulas contratuais e não 

prescinde da indicação, na inicial, ao menos de período determinado em 

relação ao qual busca esclarecimentos o correntista, com a exposição de 

motivos consistentes, ocorrências duvidosas em sua conta corrente, que 

justificam a provocação do Poder Judiciário mediante ação de prestação 

de contas.” (AgInt no REsp 1589754/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 28/11/2016) (Ap 

102711/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 

23/02/2018) (Original sem grifo)

 Diante disso, falta à parte autora o interesse de agir sendo, portanto, 

carecedora da ação, de modo que não resta alternativa a esse juízo que 

não seja a extinção do feito sem resolução do mérito.

 Por fim, cumpre-me registrar que este Magistrado reconhece que a ação 

tramitou por quase um ano, sendo que ao seu final não poderá ser 

concedida a tutela pretendida pelas razões acima expostas, o que 

certamente trará frustração à parte autora.

 Porém, a fase em que a ação se encontra não comporta mais a emenda 

da inicial, nem mesmo verifico a possibilidade de aplicação do princípio da 

fungibilidade, de modo que não vejo como aproveitar os atos já praticados, 

não me restando outra alternativa que não a extinção do feito.

 Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito.

 Em observância ao princípio da causalidade, condeno a parte autora a 

pagar as custas e despesas judiciais e ainda honorários advocatícios, que 

arbitro em 15% do valor atualizado da causa, com base no parágrafo 2º 

do art. 85 do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se, com as baixas 

pertinentes.

 P. R. I. C.

 Tangara da Serra-MT, 18 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 143812 Nr: 3374-56.2012.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS SANTOS DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 143812.

Natureza: Busca e apreensão.

Requerente: Bv Financeira S/A.

Requerido: Domingos Santos de Barros.

Vistos,

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta em 16 de abril de 2012 

por Bv Financeira S/A em face de Domingos Santos de Barros, ambos já 

qualificados, visando a apreensão do bem que lhe alienou fiduciariamente 

em garantia, cujas prestações se encontravam em atraso.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 08/23, tendo sido 

deferida a liminar pleiteada pela decisão de fls. 24.

A liminar foi cumprida às fls. 28.

Posteriormente foram realizados alguns atos processuais com o fim de 

promover a citação da parte requerida, contudo, restaram inexitosos (fls. 

29, fls. 55 e fls. 87).

 Às fls. 91/92 o processo julgado extinto sem resolução do mérito, por ser 

reconhecido o abandono.

 A parte autora interpôs recurso de apelação, o qual foi provido e a 

sentença cassada (fls. 116/119).

 Às fls. 122 a parte autora requereu a citação por edital, o que foi deferido 

às fls. 123.

 Às fls. 135/136 a Defensoria Pública apresentou contestação por 

negativa geral.

 Requereu ainda a concessão da gratuidade da justiça à parte requerida.

 A parte autora apresentou impugnação à contestação às fls. 141/142.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Pois bem. Analisando os autos, embora tenha sido determinada a 

especificação das provas, fato é que os elementos necessários à 

formação de minha convicção já se encontram coligidos aos autos, 

estando, então, a causa madura e apta para ser julgada, com fulcro no art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença.

 Sendo assim, justificada a possibilidade de julgamento antecipado do 

processo e não havendo preliminar e outras questões prejudiciais a ser 

decididas, passo ao exame do mérito da demanda, expondo as razões de 

meu convencimento, conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, do 

Constituição Federal de 1988.

 Inicialmente consigno que a parte autora ajuizou a presente demanda 

visando a apreensão do bem descrito na inicial, que lhe foi alienado 

fiduciariamente em garantia, com fundamento no Decreto-lei 911/69, haja 

vista que a parte requerida não cumpriu com as obrigações avençadas no 

contrato celebrado entre as partes.

 Analisando os autos, verifico que a parte autora comprovou a existência 

de relação contratual com a parte requerida, por meio da cédula de crédito 

bancário de fls. 12/14, bem como a mora às fls. 15/19, de modo que 

preencheu os requisitos necessários para a busca e apreensão. Nesse 

sentido o julgado ora colacionado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – RESCISÃO CONTRATUAL C/C CONSOLIDAÇÃO NAS MÃOS 

DO CREDOR DO DOMÍNIO E POSSE DO BEM – SENTENÇA MANTIDA – 

PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO DESPROVIDO. 

"(...) restando evidenciada a inadimplência e mora do devedor pelo não 

cumprimento do contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes, 

correto se faz a busca e apreensão do veículo e consequente rescisão 

contratual. (Ap 39726/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2014, Publicado no DJE 

29/09/2014) (...)” (Ap 41547/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/08/2016, Publicado 

no DJE 29/08/2016) (Destaquei). (TJ-MT, Ap 104440/2016, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

13/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016)

 Dessa forma, diante da comprovada inadimplência da parte requerida com 
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relação às prestações da cédula de crédito bancário, passa a mesma a 

ter a posse injusta sob o bem objeto do contrato.

 Por fim, indefiro o pedido de gratuidade da justiça da parte requerida, uma 

vez que não demonstrada sua hipossuficiência.

 Ante o exposto, com fundamento no art. 3º e parágrafos do Decreto-lei 

911/69, julgo procedente o pedido, consolidando nas mãos da parte autora 

a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na petição inicial, 

cuja apreensão liminar torno definitiva.

 Por fim, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado 

da causa, com fulcro no art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

 P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 18 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 171340 Nr: 12834-96.2014.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON ROTILLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR SEIBOTH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, VINICIUS DALL´COMUNE HUNHOFF 

- OAB:10453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 171340.

 Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 151, autorizando busca via SIEL.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 18 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 122004 Nr: 1056-71.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJALMA CORREA DA COSTA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Gomes da Silva Neto - 

OAB:18190, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT

 Autos nº: 122004.

 Vistos,

 Às fls. 545 houve pedido de cumprimento da sentença, que foi recebido 

às fls. 547/548.

 Às fls. 552/555 houve impugnação.

 Às fls. 557 o exequente concordou com os cálculos da impugnação, mas 

requereu a incidência da multa de 10% pelo fato de não ter sido 

depositado o valor incontroverso.

 É o necessário à análise e decisão.

 Como a parte exequente concordou com os cálculos da impugnação, 

resta ser decidido se deve incidir a multa pugnada às fls. 557, sendo do 

meu convencimento que razão assiste ao credor.

 Consultando o SISCONDJ, não identifiquei o depósito noticiado às fls. 523. 

Aliás, o documento de fls. 524 não me parece ser um comprovante de 

pagamento, haja vista que não tem autenticação bancária nenhuma.

 De qualquer forma, para não incidir nas penalidades estipuladas na 

decisão de fls. 547, entendo que a parte executada deveria ter feito o 

depósito do valor incontroverso e requerido o levantamento dos supostos 

honorários periciais não gastos.

 Não o tendo feito, deve responder pela multa de 10% e ainda honorários 

na fase de cumprimento de mais 10%, exatamente conforme indica o 

cálculo de fls. 558.

 Ante o exposto, acolho a impugnação de fls. 552/555, mas reconheço a 

exatidão do cálculo de fls. 558, o qual homologo.

 Intime-se novamente a parte devedora para efetuar o pagamento. Caso 

não o faça, desde já defiro a utilização do sistema BACENJUD para busca 

de dinheiro, de acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo 

Civil.

Se inexitosa a penhora online, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, incumbindo à parte 

Requerida indicar os bens sujeitos à penhora.

 Aliás, caso a parte executada não os indique no prazo de 10 dias, fica 

desde já ordenada a suspensão do feito por 01 ano, nos termos do § 1º 

do art. 921 do CPC, ficando suspensa a prescrição neste período.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Intimem-se para fins recursais.

 Tangará da Serra-MT, 18 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 200336 Nr: 14994-60.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIPER MERCADO GOTARDO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BACKER S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO 

DAYCOVAL S/A, ITAU UNIBANCO S/A, LEGO FOMENTO MERCANTIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963/MT, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:MT13431/B, IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - OAB:32909/SP, 

LARISSA FLAKEMBACH HODNIUK - OAB:11.245-MT, MARCO ANDRÉ 

HONDA FLORES - OAB:9.708-A/MT, MARIA ANGÉLICA DE AZEVEDO 

SOUZA SOUTO - OAB:10056, RENATO LAINER SCHWARTZ - 

OAB:100.000-SP

 Autos nº: 200336.

 Vistos,

 Conheço dos embargos por se mostrarem tempestivos, consignando 

desde já que no mérito os embargos não merece acolhimento.

 Isso porque a sentença de fls. 228/233 é clara ao apontar o porquê do 

não acolhimento da alegação de ilegitimidade e também da 

responsabilização do embargante. Eis um trecho da decisão:

 “No que tange ao requerido Banco Daycoval S.A., verifico que ele consta 

como beneficiário da duplicata nº 037031-2-1 (fls. 34), de modo que, 

quanto a este título, não há como se concluir que tenha atuado apenas 

como endossatário mandatário.

 Ressalto que o contrato de fls. 96/97 e o extrato de fls. 98 não são 

suficientes para comprovar que o requerido Banco Daycoval S.A. tenha 

atuado apenas como endossatário mandatário da duplicata nº 037031-2-1, 

pois o contrato é genérico, ou seja, não é específico ao referido título e o 

extrato não comprova que o banco tenha apenas prestado serviços de 

cobrança.

 Na verdade, observo que quem consta como endossatário mandatário da 

duplicata nº 037031-2-1 é o requerido Banco Itaú Unibanco S.A. e o 

requerido Banco Daycoval S.A. como beneficiário, tratando-se, portanto, 

de endosso-translativo.

 Assim, não há que se acolher a alegação de ilegitimidade do requerido 

Banco Daycoval S.A.”

Conforme se verifica, não há vício na sentença, mas sim inconformismo da 

parte requerida/embargante, devendo a parte embargante se valer do meio 

processual adequado para buscar a reforma da sentença, se for o caso, 

pois os embargos de declaração não se prestam a esta finalidade.

Aliás, cito os seguintes precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso demonstrando o uníssono entendimento acerca do 

tema. Vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - RECURSO 

DESPROVIDO. De acordo com o artigo 535 do Código de Processo Civil, os 

embargos declaratórios são cabíveis nas hipóteses de haver omissão, 

contradição ou obscuridade na decisão prolatada. Não pode tal meio de 

impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto à matéria de 

fundo, quando esta foi devidamente debatida no acórdão embargado.” 

(Embargos de Declaração nº. 6135. Ano 2012. Rel. Des. Guiomar Teodoro 

Borges).”
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 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MEIO INADEQUADO - DESPROVIDO. Para 

que sejam cabíveis os embargos de declaração, mister se faz observar os 

requisitos elencados no art. 535, do CPC, quais sejam: omissão, 

contradição ou obscuridade eventualmente contidas na decisão. Ainda é 

admitido, o declaratório para corrigir eventual erro material. O julgador não 

está obrigado a discorrer sobre todas as teses da defesa, bastando para 

tanto, que o faça de forma fundamentada e motivada, a teor do que dispõe 

o art. 93, inc. IX, da CF, o que de fato o ocorreu. Estando ausentes os 

requisitos ensejadores elencados no art. 535, do CPC, não há como 

acolher a pretensão do recorrente, devendo ser desprovido, sob pena de 

reexaminar matéria já decidida. (Embargos de Declaração nº. 3276. Ano 

2012. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha).

 Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de fls. 235, por 

inexistir o vício apontado.

 Intimem-se para fins recursais.

 Tangará da Serra-MT, 18 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 159227 Nr: 8001-69.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÉBORATH CRISTINA VICENTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:OAB/MT-4.677, FRANCISRAY ARTHUR 

SANTOS ALVES - OAB:OAB/MT 18.798, GABRIELA BENINE SALICIO - 

OAB:18244, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS ABREU CAVALCANTI - 

OAB:18806-MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 9.247, 

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7042/MT, Rodolfo Ruiz Peixoto - 

OAB:15869/mt, Tiago Maciel Borges - OAB:12997-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 159227.

 Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 179, autorizando a tentativa de arresto de bens via 

RENAJUD.

 Diligencie a Sra. Gestora neste sentido.

 Havendo localização de veículos, faça a restrição e novamente 

conclusos.

 Nada sendo localizado, diga novamente a parte exequente.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 18 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 264143 Nr: 27791-97.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOZIAS XAVIER DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 264143.

Natureza: Rescisão contratual.

Requerente: Loteamento Parque Tarumã LTDA.

Requerido: Jozias Xavier do Nascimento.

Vistos,

Trata-se de ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e 

perdas e danos proposta por Loteamento Parque Tarumã LTDA em 

desfavor de Jozias Xavier do Nascimento, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Realizados alguns atos processuais, as partes, às fls. 116/118, 

informaram a realização de um acordo e pugnaram pela sua homologação.

É o breve relatório.

D E C I D O.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 

partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, 

razão pela qual, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Assim, homologo por sentença, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado às fls. 116/118.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, ficando 

homologado por sentença o acordo celebrado pelas partes.

Ficam as partes dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver, nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 15 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 170063 Nr: 11194-58.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO ESPINDOLA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVR PRIME SPAZIO CRISTALLI 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA, GUSTAVO HENRIQUE ANTUNES DE SOUZA, 

BURITI CENTRO DE NEGOCIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:325.150-SP, DANIELA PATINI - OAB:11.660-MT, 

LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654-MG

 Autos nº: 170063.

 Natureza: Ação ordinária.

 Requerente: Antônio Espíndola Rodrigues.

 Requerido: MVR Prime Spazio Cristalli Incorporações

 SPE Ltda e outros.

 Vistos,

 Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de danos morais e 

materiais proposta em 16 de maio de 2014 por Antônio Espíndola 

Rodrigues em desfavor de MVR Prime Spazio Cristalli Incorporações SPE 

Ltda, Gustavo Henrique Antunes de Souza e Buriti Centro de Negócios, 

todos já qualificados.

 A parte autora relatou que, em 28/05/2012, firmou com a requerida Buriti 

Centro de Negócios, compromisso para a intermediação de aquisição do 

apartamento nº 408, bloco B, do Residencial Spazio Cristalli, localizada no 

Coxipó da Ponte, em Cuiabá/MT, tendo sido pactuado que a requerida 

realizaria o acompanhamento ao apartamento modelo, prestaria todas as 

informações sobre o imóvel e auxiliaria o autor quanto aos documentos 

necessários para a aquisição do imóvel.

 Alegou que em 05/05/2012, firmou contrato particular de promessa de 

compra e venda com a requerida MRV Prime Spázio Cristalli Incorporações 

SPE Ltda, confirmando em definitivo a pretensão de aquisição do imóvel, 

constando do instrumento os valores de pagamento, condições de 

reajuste e previsão de entrega definitiva, tendo ficado ainda acertado que 

o autor tomaria os valores junto à instituição financeira para quitação do 

imóvel, restando o saldo devedor a ser pago junto ao agente financeiro, no 

caso a Caixa Econômica Federal.

Contou que quando enviou a documentação à Caixa Econômica Federal, 

no memorial descritivo do imóvel constava que a obra seria entregue com 

a instalação para fornecimento de gás de cozinha, de modo que não seria 

necessária a instalação de botijões de gás dentro do apartamento, 

afirmando ainda que havia ficado acordado no compromisso de compra e 

venda que as despesas de fornecimento de gás estariam inclusas na taxa 

de condomínio inicial, porém não teve tal serviço prestado.

Relatou que entrou em contato com a empresa, frente ao não cumprimento 

do avençado, registrando sua reclamação, ao que foi aberto procedimento 

de investigação da reclamação, onde o técnico esteve no apartamento em 

23/12/2013, constatou a irregularidade, porém nenhuma outra providência 

foi adotada.

Salientou que em 07/01/2014 formalizou a reclamação junto à primeira 

demandada, por meio de correspondência eletrônica, porém, mais uma vez 

não foi regularizado o serviço de fornecimento de gás.
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Aduziu que em 06/02/2014 encaminhou notificação a requerida, fixando 

prazo de cinco dias para a solução do problema, porém nada foi realizado.

Contou ainda que desde o recebimento das chaves, teve que providenciar 

a instalação da parte elétrica, já que as instalações estavam incompletas, 

o que desrespeitava o avençado entre as partes.

Diante desses fatos, requereu a condenação das requeridas, de forma 

solidária, ao pagamento de indenização por danos materiais, com a 

devolução em dobro do indébito, no valor de R$ 918,50 (novecentos e 

dezoito reais e cinquenta centavos), de indenização por danos morais no 

importe de R$ 35.700,00 (trinta e cinco mil e setecentos reais), bem como 

a obrigação de fazer para que as requeridas instalem de forma definitiva 

os equipamentos de fornecimento de gás, sob pena de multa diária.

 Requereu seja reconhecida a existência de grupo econômico entre a 

requerida MVR Prime Spazio Cristalli Incorporações SPE Ltda e as 

empresas Prime incorporações e Construções S.A., CNPJ nº 

00.409.834/0001-55 e Prime Incorporações e Construções S.A., CNPJ nº 

00.409.834/0004-06

Pugnou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita e a inversão do 

ônus da prova.

 A inicial veio instruída com os documentos de fls. 24/78, sendo recebida 

às fls. 79, com deferimento da justiça gratuita e da inversão do ônus da 

prova.

 Devidamente citada, a requerida MVR Prime Spazio Cristalli Incorporações 

SPE Ltda apresentou contestação às fls. 86/106, juntando os documentos 

de fls. 107/144.

Em tópico preliminar sustentou a ilegitimidade ativa do autor, alegando que 

o mesmo não possui legitimidade para pleitear, em nome próprio, direito 

atinente a todos os condôminos. Afirmou ainda a inexistência de 

responsabilidade solidária entre a requerida e as demais empresas, bem 

como a decadência de poder reclamar por qualquer tipo de vício ou 

prejuízo decorrente do negócio jurídico estabelecido.

No mérito alegou a regularidade da obra de edificação do imóvel, a 

inexistência dos danos materiais e morais e do direito de repetição do 

indébito. Por fim, pugnou pela improcedência da ação.

A contestação foi impugnada às fls. 145/152.

 Os requeridos Gustavo Henrique Antunes de Souza e Buriti Centro de 

Negócios, apesar de citados (fls. 85) não apresentaram contestação, 

conforme certificado às fls. 153.

 Às fls. 154 foi determinada a intimação das partes para informarem se 

possuem outras provas a produzir, bem como foi designada audiência de 

tentativa de conciliação.

 A requerida MVR Prime Spazio Cristalli Incorporações SPE, às fls. 155, 

informou não possuir outras provas para produzir e requereu o julgamento 

antecipado da lide.

 A audiência de conciliação foi cancelada às fls. 166.

Às fls. 173 foi determinada a intimação da requerida MRV Prime Spázio 

Cristalli Corporações SPE LTDA por carta registrada, com aviso de 

recebimento para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar sua 

representação processual, sob pena de ser-lhe reputada a revelia.

A correspondência de intimação da requerida MRV Prime Spázio Cristalli 

Corporações SPE LTDA foi devolvida com a informação “mudou-se”.

Em razão da requerida MRV Prime Spázio Cristalli Corporações SPE LTDA 

não ter regularizado sua representação, às fls. 176 foi decretada sua 

revelia.

 Às fls. 177/179 a requerida MRV Prime Spázio Cristalli Corporações SPE 

LTDA alegou que os advogados não foram intimados da decisão que 

determinou a regularização da representação e que a carta de intimação 

foi devolvida, razão pela qual, pugnaram pela reconsideração da decisão 

que decretou sua revelia.

 Ademais, alegou que a matéria discutida nos autos é exclusivamente de 

direito, sustentando que todos os fundamentos expostos na contestação 

deverão ser apreciados, conforme estabelece o art. 346, parágrafo único, 

do Código de Processo Civil.

 Juntou os documentos de fls. 179v/190.

Às fls. 192 foi revogada a decisão que decretou a revelia da requerida 

MRV Prime Spázio Cristalli Corporações SPE LTDA, bem como determinou 

a intimação da mesma para regularizar sua representação processual. No 

mesmo ato foi designada audiência de conciliação.

Às fls. 194/208 foram juntados os documentos para regularização 

processual.

Realizada a audiência de conciliação às fls. 209, restou a mesma 

inexitosa. Ato contínuo, as partes informaram que não há necessidade de 

produção de outras provas, tendo o autor noticiado que a requerida sanou 

o problema de instalação do gás, contudo não ressarciu os valores gastos 

com os reparos elétricos.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Considerando que os elementos necessários à formação de minha 

convicção já se encontram coligidos aos autos, estando, então, a causa 

madura e apta para ser julgada, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido, proferindo sentença.

 Aliás, registro que as partes expressamente informaram que não havia 

necessidade de produção de nenhuma outra prova.

 Inicialmente, passo à análise da preliminar arguida pela requerida MRV 

Prime Spázio Cristalli Corporações SPE LTDA quanto a ilegitimidade ativa 

do autor para ingressar com a presente ação, eis que por se tratar de 

área comum do condomínio, seria esse o legítimo para ingressar com a 

presente ação.

Contudo, em que pese os argumentos expostos pela requerida, entendo 

que o autor é parte legítima para ajuizar a presente ação, haja vista que 

busca a reparação pelos defeitos construtivos do imóvel, inclusive moral, 

sendo o proprietário legítimo para tal pretensão, ainda que se trate de 

defeito existente na área comum. Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL 

RESIDENCIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESPONSABILIDADE CIVIL POR 

DANO EXTRAPATRIMONIAL. 1- O autor pleiteia a reparação dos defeitos 

decorrentes de falhas na construção do imóvel, edificado e vendido pelo 

réu, bem como indenização por dano moral. 2- Sentença de parcial 

procedência, determinando o conserto de determinados itens no imóvel 

habitado pelo autor e na área comum do condomínio, mas negando 

indenização extrapatrimonial. (...) 5- Quanto aos consertos a serem 

realizados na área comum do condomínio, confirmo a legitimidade ativa do 

autor, porquanto este é proprietário de uma das unidades do condomínio e 

coproprietário da área comum, logo, é pessoa diretamente atingida pelas 

falhas constatadas e serviços não elaborados em relação ao portão da 

garagem, ao entulho no subsolo, à fiação exposta e ao escoramento da 

tubulação de esgoto, diante do impacto negativo na saúde e segurança de 

todos os condôminos. (...)”

(TJ-RJ - APL: 0004366-70.2011.8.19.0203, Relator: DES. MARCIA 

FERREIRA ALVARENGA, Data de Julgamento: 09/04/2014, DÉCIMA 

SÉTIMA CAMARA CIVEL)

Ademais, com relação à legitimidade passiva das partes, cumpre-me 

tratar, em prima análise, da responsabilidade das mesmas para figurarem 

na presente demanda.

Pois bem. Compulsando aos autos, verifico que o segundo requerido, 

Gustavo Henrique Antunes de Souza, é tão somente o corretor/vendedor 

do imóvel, que representou a primeira requerida como seu empregado, por 

conta da aquisição do imóvel.

Por outro lado, tem-se que a terceira requerida, Buriti Centro de Negócios, 

intermediou a compra do imóvel, sendo responsável, pelo contratado, até o 

momento da entrega do empreendimento, fazendo as vezes de corretor de 

imóveis junto à primeira requerida.

Nesse sentido, entendo que tanto o segundo quanto o terceiro requerido 

não têm responsabilidade alguma pelos supostos danos causados ao 

autor e, consequentemente, não são partes legítimas a responderem pelo 

bem lesionado, eis que não possuem relação com a construção civil do 

imóvel.

 Sendo assim, a parte legítima para responder no polo passivo da presente 

demanda é aquele que era, como presente no contrato que formalizou o 

negócio jurídico, o responsável por entregar o imóvel pronto e com todas 

as especificidades contratadas, a primeira requerida, MRV Prime Spazio 

Cristalli Incorporações SPE Ltda., sendo parte legítima para sanar e 

responder pelos vícios encontrados e/ou surgidos após a entrega do 

imóvel, como bem preleciona nossa jurisprudência:

 “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRETENSÃO PARA A CONDENAÇÃO 

SOLIDÁRIA DA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CORRETORA AO 

PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, 

DECORRENTES DE INFILTRAÇÕES, TRINCAS E RACHADURAS NO IMÓVEL 

ADQUIRIDO PELA AUTORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS 

PEDIDOS E DE IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO À CORRETORA. 

INCONFORMISMO DA AUTORA. - REJEITO a pretensão para o 

reconhecimento da responsabilidade da terceira Ré, corretora Francisco 

Xavier Imóveis Ltda. Isto porque, a causa de pedir baseia-se em 
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irregularidades de construção que provocaram a ocorrência de vícios no 

imóvel como infiltrações, trincas e rachaduras. Nesse contexto, a 

sociedade empresária corretora não possui nenhuma pertinência subjetiva 

com os defeitos de construção apresentados no imóvel. (...)”

(TJ-RJ - APL: 0402336-84.2012.8.19.0001, Relator: DES. MARIA REGINA 

FONSECA NOVA ALVES, Data de Julgamento: 23/09/2014, DÉCIMA 

QUINTA CAMARA CIVEL)

“RECURSO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. CONSTRUÇÃO DE 

EDIFÍCIO. VÍCIOS E DEFEITOS SURGIDOS APÓS A ENTREGA DAS 

UNIDADES AUTÔNOMAS AOS ADQUIRENTES. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DO INCORPORADOR E DO CONSTRUTOR. RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 1. O 

incorporador, como impulsionador do empreendimento imobiliário em 

condomínio, atrai para si a responsabilidade pelos danos que possam 

resultar da inexecução ou da má execução do contrato de incorporação, 

incluindo-se aí os danos advindos de construção defeituosa. (...)” (STJ - 

REsp: 884367 DF 2006/0196037-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data 

de Julgamento: 06/03/2012, T4 - QUARTA TURMA)

 Por fim, quanto à preliminar arguida pela requerida quanto a prejudicial de 

mérito, eis que operou-se a decadência do direito de reclamar por 

qualquer tipo de vício ou prejuízo decorrente do negócio, entendo que não 

prospera, tendo em vista que a natureza da presente ação é reparatória.

Assim, estando a causa pautada no Código de Defesa do Consumidor, 

deve ser aplicado o prazo prescricional previsto em seu art. 27, que 

estabelece o prazo de 05 (cinco) anos. In verbis:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos 

causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste 

Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do 

dano e de sua autoria.”

Por essas razões, afasto todas as preliminares arguidas.

 Não havendo outras questões prejudiciais a serem decididas, passo a 

analisar o mérito da presente ação, expondo as razões de meu 

convencimento, conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, da 

Constituição de 1988.

Analisando os autos, verifico que a parte autora comprovou, por meio da 

documentação juntada aos autos, a obrigação da entrega do referido 

imóvel em conformidade com o contrato, onde consta que o apartamento 

seria abastecido por tubulação coletiva de gás, não sendo necessária a 

colocação de botijões de gás internos, conforme consta do memorial 

descritivo, às fls. 47-Vº, bem como da instalação da rede elétrica 

completa, conforme fls. 46-Vº/47.

 Assim, sustentou o requerente que entrou em contato com a requerida, 

tendo um técnico comparecido ao imóvel e constatado o problema. Mesmo 

assim, a empresa requerida nada fez para que a falha fosse reparada, 

tanto que o autor teve que promover obras de pequena monta para que 

um botijão de gás fosse colocado no local e também a instalação da rede 

elétrica.

 Logo, verifico nos autos que o autor, como despesas por tais obras para 

instalação de botijão de gás interno e também da rede elétrica teve gastos 

no valor de R$ 918,50 (novecentos e dezoito reais e cinquenta centavos), 

com a juntada de recibos e notas fiscais às fls. 68/72, ao qual requer o 

ressarcimento.

Insta ressaltar que, com relação ao defeito de instalação da tubulação 

coletiva de gás, já houve o devido reparo pela empresa requerida, 

conforme informado pelo autor na audiência de conciliação às fls. 209, 

motivo pelo qual forçoso reconhecer que houve perda superveniente do 

interesse de agir, que é uma das condições da ação.

 Acerca do interesse de agir, leciona Nelton dos Santos que:

 “De acordo com Liebman, o interesse de agir consiste na relação de 

utilidade entre a afirmada lesão de um direito e o provimento e uma tutela 

jurisdicional do pedido. (...) Assim, é preciso que do acionamento do Poder 

Judiciário se possa extrair algum resultado útil e, mais, que em cada caso 

concreto a prestação jurisdicional solicitada seja necessária e adequada.” 

(In Código de Processo Civil Interpretado. Antonio Carlos Marcato. São 

Paulo: Ed. Atlas, 2004, p. 774).

Assim sendo, tendo em vista que o defeito relativo ao fornecimento de gás 

já foi resolvido, entendo que não há interesse de agir com relação a 

obrigação de fazer para que a requerida instale os equipamentos de 

fornecimento de gás.

Isto posto, cumpre-me agora analisar a responsabilidade civil da requerida 

pela reparação dos danos materiais e morais requeridos pelo autor.

Pois bem. Cabe, ao exposto, orientar para a premissa da responsabilidade 

civil dos contratantes sobre o objeto contratado. Neste sentido, a doutrina 

salienta que:

“A responsabilidade civil quanto ao fato gerador pode ser contratual, se 

oriunda de inexecução de negócio jurídico bilateral ou unilateral. Resulta 

assim de ilícito contratual, ou seja, de falta de adimplemento ou de mora no 

cumprimento de qualquer obrigação. É violação a norma contratual, 

estabelecida e convencionada entre as partes (...) Conforme afirmado, o 

dano é um dos pressupostos da responsabilidade civil, contratual ou 

extracontratual, visto que não poderá haver ação de indenização sem a 

existência de um prejuízo mensurável juridicamente. Assim, o dano 

material, corresponde a dano patrimonial, que se apresenta como uma 

universalidade jurídica constituída pelo conjunto de bens de uma pessoa, 

que por ser um atributo da personalidade é intangível, embora renunciável. 

Patrimônio é a totalidade de bens economicamente úteis que se encontram 

dentro do poder de disposição de uma pessoa.” (Samuel Henderson 

Pereira Lopes in “O instituto da responsabilidade civil no Código Civil de 

2002”)

 Além da doutrina, o Código Civil, em seus artigos 186, 927 e 944, bem 

como o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 12, também 

prelecionam que o dano deva ser reparado quando há lesão ao bem objeto 

de um negócio jurídico, orientando para a reparação deste dano à medida 

de que realmente ocorreu.

Consigno que o descumprimento das cláusulas contratuais oportunizou o 

surgimento do dano, quando o autor teve que arcar com as despesas de 

adaptação do botijão de gás e também com os valores referentes à 

completude da instalação elétrica, sendo estes danos de cunho material e 

devidamente comprovados pelos documentos de fls. 68/72.

Orientando tal premissa, a jurisprudência superior vem ao encontro deste 

discernimento:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DEFEITOS NA 

CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEFEITOS NA 

OBRA. DANOS MATERIAIS: Resta demonstrado nos autos a existência de 

um Contrato de Compra e Venda entre as partes, bem como os defeitos 

decorrentes da má-execução, devendo o réu ser responsabilizado pelos 

danos causados ao contratante. O construtor é o responsável pelos 

diversos vícios de construção constatados no imóvel erigido sem a 

observância de boa-técnica. Todavia, o valor da indenização acerca de 

danos materiais, deve ser proporcional aos serviços a serem prestados, 

de modo que deve haver a redução do quantum fixado. Apelo 

parcialmente provido, no ponto. DANOS MORAIS: Os danos morais 

passíveis de serem indenizados são aqueles que ultrapassam a fronteira 

dos simples ou meros aborrecimentos quotidianos, ferindo direitos da 

personalidade da pessoa. Não configura dano moral mero aborrecimento 

decorrente do descumprimento contratual, sendo necessário, para que 

surja o direito à compensação, que haja intenso abalo psicológico ou à 

imagem, capaz de agredir a honra da vítima. Apelo do demandado provido, 

no ponto. SUCUMBÊNCIA: Redistribuída diante do decaimento das partes. 

Suspensa a exigibilidade da parte autora diante do benefício da AJG. 

Vedada a possibilidade de compensação. DERAM PARCIAL PROVIMENTO 

AO APELO.”

(TJ-RS - AC: 70072939051 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de 

Julgamento: 28/09/2017, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 03/10/2017)

Assim, com relação aos danos materiais, entendo que a parte requerida 

MRV Prime Spázio Cristalli Incorporações SPE Ltda, deve ser condenada 

ao pagamento dos valores gastos pelo autor para instalação de botijão de 

gás interno e também da rede elétrica teve gastos no valor de R$ 918,50 

(novecentos e dezoito reais e cinquenta centavos), conforme recibos e 

notas fiscais às fls. 68/72.

 No tocante à indenização por danos morais, para haver entendimento de 

que ocorrera dano moral, é necessário que a parte tenha passado intenso 

e insuportável sofrimento, ultrapassando o mero dissabor, o que não 

ocorreu.

Consigno que, o que ocorreu de fato, foi um mero aborrecimento pelo 

descumprimento contratual e a empreitada de obras que tiveram que ser 

feitas para suprir as necessidades, que não chegaram às raias do 

sofrimento, não ocorrendo, portanto, dano moral a ser reparado.

Ademais, é cediço que o ser humano está sujeito a situações adversas, 

sendo que dia-a-dia se depara com problemas e dificuldades que, até 

serem resolvidos, podem gerar desconforto, tensão ou decepção. 

Todavia, isso não caracteriza um dano à moral, que pressupõe, de fato, 

um efetivo prejuízo causado à honra ou à imagem da pessoa.
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Sobre a caracterização do dano indenizável, oportuno são os 

ensinamentos do doutrinador Sérgio Cavalieri Filho, in verbis:

“(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento e 

humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando aflições, angústia e 

desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, 

porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no 

trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio. 

Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, 

ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais 

aborrecimentos.” (Programa de Responsabilidade Civil. 8. ed. rev. e atual.– 

São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 83-84).

Assim, ausente a demonstração de transtorno capaz de gerar 

aborrecimento excepcional, não cabe qualquer indenização a título de 

danos morais.

 Com o mesmo suporte orientam os tribunais pátrios:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RENOVAÇÃO DA PERICIA. INCABIMENTO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. DEFEITOS DE 

CONSTRUÇÃO. DANO MORAL. INOCORRENCIA. Se o juiz entendeu a 

matéria da prova suficientemente esclarecida, não cabe a realização de 

nova pericia em atenção a mera conveniência da parte. Rejeição da 

preliminar. Condomínio, defeitos de construção atestados pela pericia. 

Responsabilidade da incorporadora. Dever de reparar os defeitos 

apresentados pelo perito, como se apurar em liquidação de sentença. 

Aborrecimentos normais da vida de relação. Reparação moral afastada. 

Desprovimento dos recursos. Unânime.” (TJ-RJ - APL: 

04270897620108190001 RIO DE JANEIRO BARRA DA TIJUCA REGIONAL 

1 VARA CIVEL, Relator: MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de 

Julgamento: 01/09/2016, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, 

COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO. 

VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LAUDO PERICIAL APTO A AMPARAR A TESE DE 

EXISTÊNCIA DE DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO. DEVER DE EXECUTAR AS 

OBRAS NECESSÁRIAS À REPARAÇÃO DOS DANOS RECONHECIDO. 

DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO. DEFEITOS NO IMÓVEL, CUJA 

CONSTRUÇÃO ERA DE RESPONSABILIDADE DA PARTE RÉ. AGRESSÃO 

AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. A INEXECUÇÃO 

CONTRATUAL, AINDA QUE NECESSÁRIA A REPARAÇÃO DE DANOS 

MATERIAIS, SE RESOLVE EM PERDAS E DANOS. ALEGAÇÃO DE 

CONTRADIÇÃO NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. 

DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRETENSÃO DE REEXAME DA 

DECISÃO. NÃO-PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 

1.022, INCISOS I E II, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (TJ-RS - ED: 70074037003 RS, 

Relator: Pedro Celso Dal Pra, Data de Julgamento: 10/08/2017, Décima 

Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

15/08/2017)

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na 

inicial, condenando a parte requerida a pagar danos materiais ao autor no 

valor de R$ 918,50 (novecentos e dezoito reais e cinquenta centavos), 

ficando indeferido o pedido de dano moral. Registro que os danos 

materiais deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data 

do evento danoso, com incidência de juros de mora segundo o percentual 

previsto pelo art. 406 do Código Civil, a partir da citação da parte 

requerida.

 Considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em R$ 5.000,00, com fulcro no art. 85, § 8º, do Código de 

Processo Civil, ficando o ônus distribuído na proporção de 25% a ser 

suportado pelo autor e 75% pela parte requerida, sendo vedada sua 

compensação (§ 14 do art. 85 do Código de Processo Civil), ficando esta 

condenação com a exigibilidade suspensa em relação à parte autora, nos 

termos do art. 98, § 5º, do Código de Processo Civil, em razão da 

concessão da gratuidade de justiça.

Observe-se que responde pelo polo passivo apenas a primeira requerida, 

como acima justificado.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Nos termos da fundamentação supra, fica o processo extinto sem 

resolução do mérito quanto aos requeridos Gustavo H. A. de Souza e 

Buriti Centro de Negócios, não havendo verba de sucumbência para 

estes, já que não houve oferecimento de contestação.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas de 

estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 18 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 246687 Nr: 14169-48.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENEZIO TEIXEIRA DELMONDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SALVADOR PEREIRA GUERRA, 

ESPOLIO DE APARECIDA PEREIRA GUERRA, SALVADOR GUERRA FILHO, 

ERENIR NUNES GUERRA, MARIA HELENA GUERRA ESTEVEZ, MARIA 

APARECIDA GUERRA MARQUES, NINFA GUERRA MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE JESUS BRUNHEIRA 

- OAB:293.106/SP

 Autos n.º 246687.

Vistos,

Diante da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela requerida, em 

consulta processual da ação de inventário código 7759 no sistema Apolo, 

verifiquei que recentemente foi encaminhada ao juízo da 5ª Vara Cível 

desta Comarca cópia do Termo de Nomeação de Inventariante, bem como 

da sentença e certidão de trânsito em julgado.

Contudo, não localizei o andamento da sentença da referida ação.

Assim, oficie-se o juízo da 2ª Vara Cível desta Comarca, para que 

apresente a cópia da sentença e certidão de trânsito em julgado da ação 

de inventário código 7759.

Apresentados os documentos, intime-se a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Havendo manifestação ou certificado o decurso de praz para tanto, 

voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 18 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 260093 Nr: 24936-48.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERVÁSIO LIMA BRITO, PATRÍCIA ELISA VIEIRA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON WAGNER RAMOS, KELEN SIMONE 

NUNES FERNANDES RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, PATRICIA 

ELISA VIEIRA BRITO - OAB:10304-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT

 Autos nº: 260093.

 Natureza: Ação obrigação de fazer.

 Requerentes: Gervásio Lima Brito e Outra.

 Requeridos: Jeferson Wagner Ramos e Outra.

 Vistos,

 Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada em 27 de setembro de 

2017 por Gervásio Lima Brito e Patrícia Elisa Vieira Brito em face de 

Jeferson Wagner Ramos e Kelen Simone Nunes Ramos, todos já 

qualificados.

 Alegou a parte autora, em resumo, que em 29/06/2013 firmou contrato de 

compra e venda de imóvel rural, localizado no Município de Tangará da 

Serra, com área de 23,0230 hectares, denominado “Chácara Santa Clara”, 

registrado na matrícula nº 19.330, livro 02 do Registro Geral de Imóveis 

desta Comarca junto com os requeridos.
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Relatou que apesar de passados mais de 03 (três) anos e devidamente 

quitado, os requeridos até o presente momento não demonstram interesse 

em formalizar a compra do imóvel rural, ou seja, realizar a transferência e 

registro do imóvel.

Informou que, por esta razão, propôs na data de 16/12/2016 ação de 

interpelação judicial (cód. 233299), a qual tramita nesta mesma Vara, visto 

que não há argumentos para manter o imóvel em nome próprio, sendo que 

o mesmo já não pertence ao seu patrimônio.

 Assim, requereu a determinação para que o parte requerida realizasse o 

registro de imóvel objeto do contrato.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 10/18.

 A inicial foi recebida às fls. 19/21, momento em que foi designada 

audiência de tentativa de conciliação, a qual não houve composição entre 

as partes (fls. 35), visto que somente a parte autora estava presente, 

ocasião em que o advogado do autor manifestou-se requerendo a 

aplicação da multa, conforme dispõe o art. 334, § 8º do CPC.

 A parte requerida, pessoalmente citada (fls. 37), apresentou contestação 

às fls. 43/45, alegando que não compareceu na audiência de conciliação, 

pois foram citados apenas 05 (cinco) dias antes de sua realização, 

contrariando o art. 334 do CPC, o qual discorre que o réu deve ser citado 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, bem como o requerido 

Jeferson Wagner Ramos, que atua como Deputado Estadual, estava 

presidindo uma sessão ordinária na Assembleia Legislativa do Estado de 

Mato Grosso.

 Ademais, alegou que a transferência do imóvel não foi realizada até o 

presente momento, por conta da dificuldade financeira que vem passando. 

Contudo, já providenciaram junto ao cartório o orçamento para o 

cumprimento da obrigação de fazer solicitada nesta demanda, bem como 

não se opuseram ao presente pedido.

 A parte autora apresentou impugnação à contestação às fls. 78/79.

 Vieram os autos conclusos.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Considerando que os elementos necessários à formação de minha 

convicção já se encontram coligidos ao feito, estando, então, a causa 

madura e apta para ser julgada, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, razão pela qual conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença.

 A parte autora relatou que, há mais de 03 anos, apesar de diversos 

pedidos e da previsão contratual, os requeridos não demonstram qualquer 

interesse em realizar a transferência e registro do imóvel, sendo que os 

mesmos sempre alegam dificuldade financeira para efetivar tal ato, razão 

pela qual postulou a condenação da parte requerida na obrigação de fazer 

de proceder o registro da escritura pública em nome próprio.

 Como é sabido, a propriedade dos bens imóveis se transfere mediante o 

registro do título translativo no Registro de Imóveis, conforme artigo 1.245 

do Código Civil.

 Ainda, há o consenso nas relações civis de que cabe ao comprador o 

dever de adotar as providências necessárias para a efetivação da 

compra e venda do bem imóvel, conforme entendimento jurisprudencial 

abaixo colecionado:

“Apelação. Ação de execução de obrigação de fazer. Procedência. 

Inconformismo do réu. Cumprimento de sentença. Acordo homologado em 

juízo. Inércia injustificada do réu para cumprimento dos termos avençados. 

Condenação do réu a satisfazer obrigação e proceder à transferência da 

propriedade do imóvel, arcando com as respectivas despesas, regularizar 

impostos e concluir obra. Fixação de multa diária. Manutenção do valor em 

R$100,00 ao dia, porém definido o teto de R$30.000,00. Pedido do réu de 

expedição de ofício ao registro de imóveis. Descabimento. Obrigação e 

custos que cabem ao réu. Sentença reformada. Recurso parcialmente 

provido.” (TJ-SP 0004962-24.2014.8.26.0407, Relator: Pedro de Alcântara 

da Silva Leme Filho, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

14/09/2017)

 Embora o requerido Jeferson Wagner Ramos junto com sua esposa 

tenham sustentado na contestação que passaram por dificuldades 

financeiras, e em razão disso não conseguiram lavrar a escritura pública e 

procederem com o registro do imóvel, entendo que tal alegação, além de 

não estar provada, não retirar dos réus a obrigação de cumprir o 

pactuado.

 E mais. É fato público que o requerido Jeferson Wagner Ramos exerce 

mandato de Deputado Estatual, de modo que, mesmo tendo passado por 

dificuldades financeiras, creio que no período de três anos teriam os 

requeridos reunido condições de se planejarem para formalizarem a 

compra do imóvel sem precisar fazer com que os autores sofressem com 

os contratempos e desgastes de tal omissão.

Outrossim, os requeridos não se opuseram em face da presente 

demanda. Ao contrário, confirmaram na contestação que houve a 

transação entre as partes, pela qual adquiriram o imóvel dos requerentes.

 Diante disso, deve ser acolhido o pedido de condenação da parte 

requerida em obrigação de fazer, consistente na imediata transferência da 

titularidade do imóvel objeto da ação.

 No que tange ao pedido da aplicação da multa conforme dispõe o artigo 

334, § 8º do Código de Processo Civil, analisando os autos, verifico que a 

parte requerida foi devidamente citada para comparecer na audiência de 

conciliação, conforme fls. 36, sendo advertida que a ausência injustificada 

seria considerada ato atentatório à dignidade da justiça.

 Todavia, não foi observado o caput do artigo 334 do CPC, em que aduz 

que o réu deverá ser citado acerca da audiência de conciliação com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, fato este que não aconteceu, pois 

conforme certidão do Oficial de Justiça às fls. 37, o mesmo informa que só 

foi possível proceder com a citação dos requeridos no dia 23/11/2017, ou 

seja, apenas 05 (cinco) dias antes da realização da audiência de 

conciliação, bem como o requerido Jeferson Vagner Ramos na 

contestação justifica sua ausência na audiência designada, visto que 

conforme documentos juntados às fls. 47-Vº/76, o mesmo se encontrava 

presidindo a sessão plenária na Assembleia Legislativa do Estado de Mato 

Grosso, realizada no dia 28/11/2017.

Assim, diante da falta de observação do prazo determinado para realizar a 

citação do réu para comparecer a audiência de conciliação, bem como foi 

devidamente justificada a ausência do requerido Jeferson Vagner Ramos 

na audiência designada, deixo de aplicar aos requeridos a multa de 2% 

sobre o valor da causa, visto que não ocorreu ato atentatório à dignidade 

da justiça.

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para 

condenar a parte requerida na obrigação de fazer requerida, consistente 

na escrituração e registro do imóvel em nome dos réus, o que deverá ser 

feito no prazo de 10 (dez) dias do trânsito em julgado desta sentença, sob 

pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada por agora no 

valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

 A título de sucumbência, condeno a parte requerida a pagar por inteiro as 

custas e despesas judiciais e ainda honorários advocatícios que arbitro 

em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com base no § 8º do art. 85 do Código de 

Processo Civil.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 18 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 13784 Nr: 2725-14.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILTON GOMES RODRIGUES, ESPOLIO DE 

NELSON RODRIGUES, ANILTON GOMES RODRIGUES, MARIA DA PENHA 

RODRIGUES, WILSON GOMES RODRIGUES, LUIZ CARLOS RODRIGUES, 

EVA ANTONIO SOARES, ADRIANO GOMES RODRIGUES, PAULO GOMES 

RODRIGUES, JOSE GOMES RODRIGUES, APARECIDO RODRIGUES NETO, 

SIRLENE GOMES RODRIGUES DA SILVA, MILTON GOMES RODDRIGUES, 

ANTONIO DONIZETE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 Autos nº: 13784.

 Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 386.

 Decorrido o prazo de suspensão requerido, certifique-se e intime-se.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 18 de junho de 2018.
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Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 267511 Nr: 30291-39.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO GOLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BASF BRASILEIRA S/A INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO REZENDE FERNANDES 

- OAB:OAB/MT 3.610

 Autos nº: 267511.

Vistos,

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, 

justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento.

Às providências.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 18 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 234433 Nr: 251-74.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Antonio Marcon, LUCIANO MIGUEL MARCON, 

LUCAS ANTÔNIO MARCON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TUIM DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - OAB:10074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO 

- OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 Autos nº: 234433.

 Vistos,

 Conheço dos embargos por se mostrarem tempestivos (fls. 693), 

consignando desde já que no mérito os embargos não merecem 

acolhimento.

 Isso porque, concessa data venia, entendo que não há vício na sentença, 

mas sim inconformismo da parte autora/embargante, devendo esta se 

valer do meio processual adequado para buscar a reforma da sentença, 

se for o caso, pois os embargos de declaração não se prestam a esta 

finalidade.

 Por oportuno, destaco o seguinte trecho da sentença:

 “Assim, embora o cancelamento das matrículas decorrentes da nº 8810 

do CRI de Barra do Bugres-MT tenha sido realizado somente 22 anos após 

sua determinação, restou comprovado pelo requerido que seu efetivo 

cumprimento somente foi possível naquela oportunidade.

 Portanto, resta afastada a existência de omissão do requerido, quando 

intimado no ano de 1991, para proceder o cancelamento das matrículas 

imobiliárias decorrentes da matrícula nº 8810 do CRI de Barra do 

Bugres-MT, diante da comprovação de que, naquela ocasião, não deteve 

condições de cumprir a determinação, haja vista a ausência de menção da 

matrícula originária nas matrículas que foram remetidas para o CRI de 

Tangará da Serra-MT.

 Ademais, o requerido, por meio da oficiala substituta, respondeu a 

intimação, informando que não poderia cumprir a determinação pelo fato 

da matrícula nº 8.810 não ser do CRI de Tangará da Serra-MT e também 

por não constar esse número de matrícula em nenhuma das 

transferências oriundas da Comarca de Barra do Bugres-MT, o que de 

fato foi comprovado nos autos.

 Logo, inexistindo conduta omissiva do requerido, não há que se falar em 

dever de indenizar, razão pela qual, a medida que se impõe é a 

improcedência da ação.”

 Conforme se verifica, este magistrado indicou as razões de seu 

convencimento. Se a parte não concorda com a decisão, deve recorrer e 

não entrar com embargos de declaração. Aliás, cito os seguintes 

precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

demonstrando o uníssono entendimento acerca do tema. Vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - RECURSO 

DESPROVIDO. De acordo com o artigo 535 do Código de Processo Civil, os 

embargos declaratórios são cabíveis nas hipóteses de haver omissão, 

contradição ou obscuridade na decisão prolatada. Não pode tal meio de 

impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto à matéria de 

fundo, quando esta foi devidamente debatida no acórdão embargado.” 

(Embargos de Declaração nº. 6135. Ano 2012. Rel. Des. Guiomar Teodoro 

Borges).”

 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MEIO INADEQUADO - DESPROVIDO. Para 

que sejam cabíveis os embargos de declaração, mister se faz observar os 

requisitos elencados no art. 535, do CPC, quais sejam: omissão, 

contradição ou obscuridade eventualmente contidas na decisão. Ainda é 

admitido, o declaratório para corrigir eventual erro material. O julgador não 

está obrigado a discorrer sobre todas as teses da defesa, bastando para 

tanto, que o faça de forma fundamentada e motivada, a teor do que dispõe 

o art. 93, inc. IX, da CF, o que de fato o ocorreu. Estando ausentes os 

requisitos ensejadores elencados no art. 535, do CPC, não há como 

acolher a pretensão do recorrente, devendo ser desprovido, sob pena de 

reexaminar matéria já decidida. (Embargos de Declaração nº. 3276. Ano 

2012. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha).

 Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de fls. 681/690, por 

inexistir o vício apontado.

 Intimem-se para fins recursais.

 Tangará da Serra-MT, 18 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 8581 Nr: 1139-73.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO RICARDO EIDT, EGON JOSE EIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT20495/A, ALBINO RAMOS - OAB:3559/MT, 

FABIULA MÜLLER KOENIG - OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO 

GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B, LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 Autos nº: 8581.

 Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 507.

 Decorrido o prazo de suspensão requerido, certifique-se e intime-se.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 18 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 140533 Nr: 11104-55.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS BARBOSA, VALNICEIA 

MARIA PICOLI BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT

 Autos nº: 140533.

Natureza: Cumprimento de sentença.

Exequente: Marcelo Augusto Borges.

 Executado: Antonio Carlos Barbosa e outra.

Vistos,

Contra a decisão de fls. 408, que rejeitou a impugnação, não houve 

recurso, de modo que é defeso ao devedor pretender rediscutir a 

questão, operando-se a preclusão.

Porém, como subsidiariamente adimpliu o valor da dívida, tendo o credor 
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concordado com o valor pago às fls. 417, a medida que se impõe é 

reconhecer que o devedor satisfez integralmente a obrigação executada, 

devendo o processo deve ser extinto, consoante o disposto no art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

 Por conseguinte, autorizo o levantamento da importância depositada 

mediante a expedição de alvará.

Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que seja 

observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo esta 

decisão ser publicada, sendo certo que o(s) alvará(s) poderá(ão) ser 

expedido(s) somente 02 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo 

para recurso.

 Assim, decorrido este prazo, certifique-se se há decisão do TJMT 

concedendo efeito suspensivo à ordem de liberação, sendo que em caso 

negativo expeça-se alvará.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

alvará deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Por fim, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da CNGC, 

segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação, sendo certo que esta providência não impede a expedição 

imediata do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 18 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 281634 Nr: 10343-77.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER JEAN MIRANDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL 

GAZIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729-mt

 Autos nº: 281634.

 Vistos,

Incialmente passo a analisar o efeito no qual os embargos devem ser 

recebidos.

Conforme preceitua o caput do art. 919 do Código de Processo Civil, os 

embargos à execução não possuem efeito suspensivo, contudo, o 

parágrafo 1º do referido dispositivo legal permite, excepcionalmente, o 

recebimento dos embargos com efeito suspensivo, vejamos:

 “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito 

suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a 

concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

 In casu, analisando detidamente os autos, verifico não se fazem 

presentes os requisitos para que os embargos sejam recebidos com efeito 

suspensivo, eis que não houve pedido pela atribuição de tal efeito e, 

logicamente, a demonstração dos seus fundamentos.

 Ante o exposto, recebo os embargos opostos pela parte executada, 

recebendo-os sem efeito suspensivo, determinando que a parte 

embargada seja intimada para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

tal como preceitua o art. 920 do Código de Processo Civil.

Por fim, concedo à parte Embargante os benefícios da justiça gratuita, nos 

moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 15 de junho de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 56765 Nr: 6282-96.2006.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIAS CAVALHEIRO & CIA LTDA ME, ODACIR 

JOSÉ DIAS CAVALHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT, ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 Autos nº: 56765.

 Vistos,

 Autorizo o levantamento do remanescente dos honorários periciais (fls. 

448).

 Sobre a impugnação de fls. 461/463, diga o Sr. Perito.

 Após, conclusos para decisão, sendo que o Banco concordou com os 

cálculos às fls. 464.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 18 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 280437 Nr: 9354-71.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA FRANCIELE MODENA, JOSÉ ARMANDO 

ARGENTA, NEIVA NOVELLO ARGENTA, GLOBAL AMBIENT 

INCORPORADORA E AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:MT 14.258-A

 Autos n.º 280437.

Vistos,

Compulsando os autos, verifico na presente ação foi requerido o benefício 

da justiça gratuita, todavia, foi juntado aos autos somente a declaração de 

hipossuficiência e declaração de imposto de renda da embargante Bruna 

Franciele Modena.

 Assim, intime-se a parte embargante para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, possa trazer aos autos as demais declarações de hipossuficiência 

devidamente assinadas, bem como documentos para comprovar seu 

estado de hipossuficiência, juntando prova cabal, efetiva e concreta da 

insuficiência de recursos, conforme preleciona o art. 99, § 2º, do CPC, 

podendo ainda, se preferir, pagar as custas iniciais, comprovando o 

pagamento.

Registro que estas providências devem ser cumpridas sob pena de 

indeferimento da inicial (artigo 321, parágrafo único, do CPC) e 

cancelamento do registro e distribuição.

Ademais, verifico que a parte embargante sustentou, em preliminar, a 

conexão com a ação de execução (código 273827) em trâmite neste Juízo 

e a ação de cobrança securitária (código 277858) em trâmite na 5º Vara 

Cível desta Comarca.

 Contudo, não foi juntada a petição inicial para que seja possível aferir a 

identidade de partes, causa de pedir e pedido.

Assim, intime-se a parte embargante para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, junte aos autos a cópia da petição inicial da ação em trâmite na 5ª 

Vara Cível desta Comarcar, sob pena de não ser reconhecida a alegada 

conexão.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 18 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 116091 Nr: 6168-55.2009.811.0055
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa do oficial de justiça de fl. 165, no prazo de 05 

(cinco)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 266170 Nr: 29278-05.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISK IMPORTES COM. DE PROD. NACIONAIS E 

IMPORTADOS, ELI ABDON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUITOFÁCIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRESLAINE MACIEL PEGO - 

OAB:24139/MT, DEBORAH BARBOSA CAMACHO - OAB:11335/MT, 

RODRIGO NUSS - OAB:OAB/MT 16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL FELIPPE CORREIA 

LIMA DO AMARAL - OAB:15535

 Autos nº: 266170.

 Vistos,

Incialmente passo a analisar o efeito no qual os embargos devem ser 

recebidos.

Conforme preceitua o caput do art. 919 do Código de Processo Civil, os 

embargos à execução não possuem efeito suspensivo, contudo, o 

parágrafo 1º do referido dispositivo legal permite, excepcionalmente, o 

recebimento dos embargos com efeito suspensivo, vejamos:

 “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito 

suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a 

concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

 In casu, analisando detidamente os autos, verifico não se fazem 

presentes os requisitos para que os embargos sejam recebidos com efeito 

suspensivo, eis que não houve pedido pela atribuição de tal efeito e, 

logicamente, a demonstração dos seus fundamentos.

 Ante o exposto, recebo os embargos opostos pela parte executada, 

recebendo-os sem efeito suspensivo, determinando que a parte 

embargada seja intimada para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

tal como preceitua o art. 920 do Código de Processo Civil.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 18 de junho de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 277519 Nr: 7007-65.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. STURM EIRELI ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BARBOSA DE 

FREITAS - OAB:OAB/MT 10055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Autos nº: 277519.

 Vistos,

Incialmente passo a analisar o efeito no qual os embargos devem ser 

recebidos.

Conforme preceitua o caput do art. 919 do Código de Processo Civil, os 

embargos à execução não possuem efeito suspensivo, contudo, o 

parágrafo 1º do referido dispositivo legal permite, excepcionalmente, o 

recebimento dos embargos com efeito suspensivo, vejamos:

 “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito 

suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a 

concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

 In casu, analisando detidamente os autos, verifico não se fazem 

presentes os requisitos para que os embargos sejam recebidos com efeito 

suspensivo, eis que não houve a demonstração dos seus fundamentos, 

nem mesmo a garantia da execução.

 Ante o exposto, recebo os embargos opostos pela parte executada, 

recebendo-os sem efeito suspensivo, determinando que a parte 

embargada seja intimada para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

tal como preceitua o art. 920 do Código de Processo Civil.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 18 de junho de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 211942 Nr: 3572-54.2016.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO MACHADO TERRA - 

OAB:80468-OAB

 Autos nº: 211942.

 Natureza: Ação Civil Pública.

 Requerente: Ministério Público Estadual.

 Requerido: Telefonica Vivo S/A.

 Vistos,

 O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou em 16 de março de 

2016 a presente ação civil pública em face de Telefonica Vivo S/A, ambos 

devidamente qualificados.

 Alegou o M. Público que foi noticiado pela Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente através do ofício nº 051/DUTS/13 que a parte requerida não 

possui licença ambiental para funcionamento de torre de atividade de rádio 

base, tendo sido lavrado o Auto de Infração nº 124563.

 Seguiu narrando que oficiou a parte requerida para apresentar as 

licenças ambientais, sendo que esta informou a inexistência de norma 

municipal ou federal dispondo acerca da exigência de licenciamento 

ambiental para o funcionamento das Estações de Radio Base – ERBs, bem 

como manifestou desinteresse em firmar Termo de Ajustamento de 

Conduta com o objetivo de providenciar as licenças ambientais.

 Aduziu que propôs a presente demanda em razão da parte requerida 

operar suas atividades em desacordo com as legislações ambientais 

vigentes.

 Diante disso, requereu, em sede de tutela de urgência, pela obrigação de 

fazer, para que a empresa requerida inicie o procedimento de 

licenciamento ambiental das estações de rádio base junto à Secretaria 

Estadual de Meio Ambiente, no prazo de 10 dias.

 Ao final, pugnou, pela condenação da empresa requerida em apresentar 

as devidas licenças ambientais emitidas pela Secretaria Estadual de Meio 

Ambiente, bem como ao pagamento de indenização por dano moral 

coletivo.

 A inicial veio instruída com os documentos de fls. 13/279.

 Às fls. 281/283 a inicial foi recebida, oportunidade em que foi indeferido o 

pedido de tutela de urgência.

 Devidamente citada (fls. 284-vº), a parte requerida apresentou 

contestação às fls. 285/855 sustentando que todos os equipamentos 

contam com licenciamento da ANATEL, que é o órgão responsável pela 

aferição da radiação emitida pelas Estações Rádio Base - ERB.

 Sustentou, ainda, que há inúmeros estudos técnicos comprovando que as 

antenas de transmissão de sinal não causam qualquer dano à saúde 

humana, sendo competência federal o controle de radiações 

eletromagnéticas.

 Aduziu a inexigibilidade de licenciamento ambiental por força de lei 

federal, uma vez que a Lei Municipal nº 2.928/08 exige apenas que as 

atividades industriais ou de prestação de serviço obtenham alvará de 

funcionamento e localização.

 Ao final pugnou pela improcedência da ação.
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 Às fls. 857/861 a contestação foi impugnada.

 Determinada a especificação das provas, às fls. 864/885 a parte 

requerida apresentou os alvarás de localização e funcionamento das 

antenas renovados pela Prefeitura de Tangará da Serra e apresentou 

sentença proferida em caso análogo pelo juízo da 1ª Vara de Direitos 

Difusos, Coletivos e Individuais de Campo Grande – MS, enquanto que às 

fls. 886 o M. Público pugnou julgamento antecipado da lide.

 Às fls. 887/895 a parte requerida apresentou o acórdão que manteve a 

sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e 

Individuais de Campo Grande – MS.

 Às fls. 898/901 o M. Público se manifestou acerca dos documentos 

juntados pela parte requerida.

 É o relatório.

 D E C I D O.

Analisando os autos, verifico que o cerne da demanda encerra questão 

estritamente de direito, não havendo, portanto, necessidade de produção 

de outras provas, porquanto os documentos já juntados no processo são 

suficientes para a formação de minha convicção, estando, assim, a causa 

madura e apta para ser julgada, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, razão pela qual conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença.

 Não havendo preliminares e outras questões prejudiciais a ser decididas, 

passo ao exame do mérito da demanda, expondo as razões de meu 

convencimento, conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, do 

Constituição Federal de 1988.

 Analisando os autos, verifico que a questão fática central da presente 

ação civil pública é a imposição de obrigação de fazer, para que a 

empresa requerida providencie o licenciamento ambiental das estações de 

rádio base junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, além de 

indenização por dano moral coletivo.

 Assim, a discussão se restringe em analisar a exigibilidade de 

licenciamento ambiental junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – 

SEMA, para o funcionamento das Estações de Radio Base – ERBs, em 

decorrência de eventuais danos à saúde e ao meio ambiente.

 Pois bem. Acerca dos serviços de telecomunicações, o art. 21, inciso XI, 

da Constituição Federal, dispõe que:

“Art. 21. Compete à União:

 (...)

XI - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou 

permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que 

disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão 

regulador e outros aspectos institucionais; (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 8, de 15/08/95:)”

 Em decorrência da previsão constitucional, foram editadas as Leis 

Federais nºs 9.472/97, 11.934/09 e 13.116/15 dispondo sobre as 

estações de transmissoras de radiocomunicações.

 A Lei nº 9.472/97 dispõe que:

“Art. 1° Compete à União, por intermédio do órgão regulador e nos termos 

das políticas estabelecidas pelos Poderes Executivo e Legislativo, 

organizar a exploração dos serviços de telecomunicações.

Parágrafo único. A organização inclui, entre outros aspectos, o 

disciplinamento e a fiscalização da execução, comercialização e uso dos 

serviços e da implantação e funcionamento de redes de 

telecomunicações, bem como da utilização dos recursos de órbita e 

espectro de radiofreqüências.

(...)

 Art. 8° Fica criada a Agência Nacional de Telecomunicações, entidade 

integrante da Administração Pública Federal indireta, submetida a regime 

autárquico especial e vinculada ao Ministério das Comunicações, com a 

função de órgão regulador das telecomunicações, com sede no Distrito 

Federal, podendo estabelecer unidades regionais.

(...)

Art. 19. À Agência compete adotar as medidas necessárias para o 

atendimento do interesse público e para o desenvolvimento das 

telecomunicações brasileiras, atuando com independência, imparcialidade, 

legalidade, impessoalidade e publicidade, e especialmente:

 (...)

IX - editar atos de outorga e extinção do direito de uso de radiofreqüência 

e de órbita, fiscalizando e aplicando sanções;

X - expedir normas sobre prestação de serviços de telecomunicações no 

regime privado;”

 Por sua vez, a Lei nº 11.934/09, dispõe que:

“Art. 1º Esta Lei estabelece limites à exposição humana a campos 

elétricos, magnéticos e eletromagnéticos, associados ao funcionamento 

de estações transmissoras de radiocomunicação, de terminais de usuário 

e de sistemas de energia elétrica nas faixas de frequências até 300 GHz 

(trezentos gigahertz), visando a garantir a proteção da saúde e do meio 

ambiente.

Parágrafo único. Estão sujeitos às obrigações estabelecidas por esta Lei 

as prestadoras de serviço que se utilizarem de estações transmissoras 

de radiocomunicação, os fornecedores de terminais de usuário 

comercializados no País e as concessionárias, permissionárias e 

autorizadas de serviços de energia elétrica.

(...)

Art. 11. A fiscalização do atendimento aos limites estabelecidos por esta 

Lei para exposição humana aos campos elétricos, magnéticos e 

eletromagnéticos gerados por estações transmissoras de 

radiocomunicação, terminais de usuário e sistemas de energia elétrica 

será efetuada pelo respectivo órgão regulador federal.”

 Por fim, a Lei nº 13.116/15, dispõe que:

“Art. 18. As estações transmissoras de radiocomunicação, incluindo 

terminais de usuário, deverão atender aos limites de exposição humana 

aos campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos estabelecidos em lei 

e na regulamentação específica.

 § 1o A fiscalização do atendimento aos limites legais mencionados no 

caput é de competência do órgão regulador federal de telecomunicações.

 § 2o Os órgãos estaduais, distritais ou municipais deverão oficiar ao 

órgão regulador federal de telecomunicações no caso de eventuais 

indícios de irregularidades quanto aos limites legais de exposição humana 

a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos.

 Art. 19. A avaliação das estações transmissoras de radiocomunicação 

deve ser efetuada por entidade competente, que elaborará e assinará 

relatório de conformidade para cada estação analisada, nos termos da 

regulamentação específica.

 § 1o O relatório de conformidade deve ser publicado na internet e 

apresentado por seu responsável, sempre que requisitado pelas 

autoridades competentes.

 § 2o As estações devidamente licenciadas pela Anatel que possuírem 

relatório de conformidade adequado às exigências legais e 

regulamentares não poderão ter sua instalação impedida por razões 

relativas à exposição humana a radiação não ionizante.”

 Diante disso, é possível concluir que a regulação, autorização e 

fiscalização dos serviços de telecomunicações, incluindo o funcionamento 

das ERBs, compete à ANATEL, descabendo o seu exercício pelos órgãos 

estaduais, distritais ou municipais, ainda que seja legítima a sua atuação 

em questões ambientais.

 Isso porque, entendo que as Estações Rádio Base – ERBs não podem ser 

consideradas atividades potencialmente poluidoras nos termos do art. 10 

da Lei nº 6.938/81, tendo em vista que, além de não restar comprovado 

nos autos a potencialidade lesiva apta a provocar danos, a Lei nº 

11.934/09 estabelece limites para a exposição humana a campos elétricos, 

magnéticos e eletromagnéticos, associados ao funcionamento de 

estações transmissoras de radiocomunicação, o que subentende que as 

emissões de radiação dentro destes limites não são nocivas.

 Assim, entendo que não é necessário o licenciamento ambiental para 

funcionamento das Estações de Radio Base – ERBs, haja vista que 

obedecem a critérios operacionais estabelecidos pela própria 

Administração, que no caso dos autos, está representado pelas licenças 

para funcionamento de estação emitidas pela ANATEL (fls. 484/485, fls. 

502, fls. 519/520, fls. 538, fls. 556, fls. 591, fls. 607, fls. 624, fls. 641, fls. 

658, fls. 675 e fls. 693/694).

 Ademais, não há que se falar em aplicação do princípio da precaução 

ante a ausência de evidências contundentes de que a população corre 

risco iminente de ter a saúde prejudicada.

 Assim, não sendo constatada qualquer irregularidade acerca do 

funcionamento das Estações de Radio Base – ERBs da parte requerida, 

bem como comprovação de que estas são potencialmente poluidoras, a 

medida que se impõe é a improcedência da ação.

 A corroborar referido entendimento colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTALAÇÃO DE ANTENA DE 

TRANSMISSÃO DE SINAL DE TELEFONIA CELULAR (ESTAÇÃO RÁDIO 

BASE - ERB). AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÕES DO IPHAN E MUNICÍPIO. 

ALEGAÇÃO DE RISCO À SAÚDE E INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 

PRECAUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. 
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1- Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente ação 

civil pública que almejava retirada de ERB instalada no Alto da Boa Vista, 

bem como a condenação na reparação de danos à coletividade. 2- Em que 

pese a vasta documentação trazida pelo Ministério Público, não há, até o 

presente momento, comprovação científica, idônea a ser chancelada pelo 

Judiciário, da existência de ameaça concreta à saúde e ao bem-estar dos 

cidadãos, em decorrência da instalação das antenas de telefonia móvel. 3- 

Relativização do princípio da precaução e necessidade da preservação e 

continuidade dos serviços de utilidade pública, como é o caso da telefonia 

móvel, de grande relevância econômico-social. 4- Regulamentação relativa 

às torres de telefonia celular que, nos termos da Lei nº 9.472/97, compete 

à ANATEL. 5- Provas de que a ERB não trouxe impactos à paisagem local 

e de que os níveis de emissões eletromagnéticas estão nos limites 

recomendados pela Organização Mundial de Saúde. 6- Embora não haja 

autorização definitiva do IPHAN, mas apenas provisória, não foi 

esclarecido em que ponto a antena interfere no patrimônio histórico da 

região. 7- Recurso conhecido e improvido. (TJ-RJ, Apelação nº 

0090528-24.2013.8.19.0001, Des(a). ANTÔNIO ILOÍZIO BARROS BASTOS 

- QUARTA CÂMARA CÍVEL – Data do Julgamento: 31/05/2017 - Data da 

Publicação: 02/06/2017) (Original sem grifo)

 Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial e, 

por consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Deixo de fixar honorários advocatícios, na medida em que o autor da ação 

é o Ministério Público, consoante dispõe o art. 18 da Lei 7.347/85.

 Transitada esta em julgado, pagas as custas, certifique-se e arquive-se, 

com as cautelas de praxe.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 15 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 257412 Nr: 22614-55.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CASCAVEL-PR, BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA VALE DA SERRA 

IND.COM.IMP. E EXP. LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREIA DA 

SILVA - OAB:MS 5.871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para protocolar a guia referente ao 

pagamento de diligência de fl.54.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 277724 Nr: 7202-50.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RURAL FERTIL AGRONEGOCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a Carta de Citação ter sido devolvida em 

razão da recusa da parte executada em recebê-la, intimo a parte 

exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001567-71.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA BRANDALY HUERGO FIDELIS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI OAB - MT15877/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL APARECIDO FURQUIM (AUTORIDADE COATORA)

UNIC (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA Processo: 1001567-71.2018.8.11.0055. 

IMPETRANTE: MARIANA BRANDALY HUERGO FIDELIS IMPETRADO: UNIC 

AUTORIDADE COATORA: MANOEL APARECIDO FURQUIM Vistos, 

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Mariana Brandaly 

Huergo Fidelis contra ato supostamente ilegal praticado por Manoel 

Furquim no cargo de reitor Reitor; Ruy Ferreira Junior professor da 

disciplina NPJ I (estágio online) e Luiz Carlos Barbosa da Silva 

Coordenador do Curso de Direito, todos da instituição de ensino Unic – 

Campus Tangará da Serra, todos qualificados no encarte processual em 

epígrafe, objetivando a correção de prova prática em disciplina do curso 

de Direito. Considerando-se a natureza da delegação pela qual o 

impetrado exerce atos impugnáveis por esta via estreita, reputo ser 

patente a incompetência da Justiça Estadual para análise do presente 

feito. Outrossim, considerando-se que o presente feito é voltado contra 

dirigentes de estabelecimento de ensino particular, no caso da 

Universidade de Cuiabá - Campus Tangará da Serra, que por sua vez 

praticou tais atos no exercício de função delegada do Poder Público 

Federal temos que a competência para processar e julgar o presente 

Mandado de Segurança é da Justiça Federal. Neste sentido, confiram-se 

os seguintes julgados proferidos pelos Egrégios Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal 

Federal, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO 

COMBATIDO PRATICADO POR AUTORIDADE DELEGADA DE ENSINO 

SUPERIOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA 

ESTADUAL. ACOLHIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109, VIII DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DECLINADA À JUSTIÇA 

FEDERAL. “a) mandado de segurança a competência será federal quando 

a impetração voltar-se contra ato de dirigente de universidade pública 

federal ou de universidade particular.” (STJ, Primeira Seção, CC nº 

108.466/RS, Rel. Ministro Castro Meira, j. em 10/02/2010). (TJMT. Ap 

96175/2013, Primeira Câmara de Direito Privado, Desembargador Relator 

Sebastião Barbosa Farias, Julgado em 28/06/2016, Publicado no DJE 

04/07/2016) PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO 

SUPERIOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PARTICIPAÇÃO NA 

COLAÇÃO DE GRAU E EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. 

POSSIBILIDADE. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. COMPROVAÇÃO. 

SITUAÇÃO DE FATO CONSOLIDADA. SENTENÇA MANTIDA. I - Estando o 

dirigente do estabelecimento de ensino particular no exercício de função 

delegada do Poder Público Federal, a competência para processar e julgar 

o feito é da Justiça Federal. II - Afigura-se possível a participação da 

impetrante na solenidade de colação de grau do curso de Fonoaudiologia, 

do Centro Universitário Jorge Amado - UNIJORGE, e o recebimento do 

respectivo diploma, pois, tendo a instituição de ensino aceitado a matrícula 

da impetrante sem a comprovação da conclusão do ensino médio, não é 

crível que somente agora, passados quase 05 (cinco) anos do início do 

curso superior, venha a obstar a participação da impetrante na referida 

cerimônia de colação de grau. Outrossim, restou comprovada nos autos, a 

conclusão do ensino médio, que obstava a participação da aluna na 

mencionada solenidade. III - Ademais, na espécie dos autos, deve ser 

preservada a situação de fato consolidada com o deferimento da liminar 

postulada nos autos, em 13/01/2010, assegurando a colação de grau da 

impetrante, no curso de Fonoaudiologia, que pelo decurso do prazo, de há 

muito já ocorreu. IV - Apelação e remessa oficial desprovidas. Sentença 

confirmada.” (AMS 2010.33.00.000217-7/BA, Rel. Desembargador Federal 

Souza Prudente, Quinta Turma,e-DJF1 p.603 de 22/06/2012). CONFLITO 

DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INSTITUIÇÃO PRIVADA 

DE ENSINO SUPERIOR. COLAÇÃO DE GRAU. DELEGAÇÃO FEDERAL. 1. 

Hipótese em que a Justiça Federal e a Justiça Estadual discutem a 

competência para processamento e julgamento de Mandado de Segurança 

impetrado contra ato de dirigente da Faculdade de Direito de Joinville - 

Associação Catarinense de Ensino, que impediu colação de grau da 

impetrante. 2. A partir do julgamento do Conflito de Competência 

35.972/SP, a Primeira Seção decidiu que o critério definidor da 

competência da Justiça Federal é, em regra, ratione personae, isto é, leva 

em consideração a natureza das pessoas envolvidas na relação 

processual. 3. Excetuam-se os casos de Mandado de Segurança 

impetrados contra atos de dirigente de instituição privada de ensino 

superior, que age por delegação federal (art. 16, inciso II, da Lei 9.394/96). 

4. "Mandado de segurança - a competência será federal quando a 
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impetração voltar-se contra ato de dirigente de universidade pública 

federal ou de universidade particular; ao revés, a competência será 

estadual quando o mandamus for impetrado contra dirigentes de 

universidades públicas estaduais e municipais, componentes do sistema 

estadual de ensino" (REsp 373.904/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJ 

de 09.05.2005). 5. Conflito de Competência conhecido para declarar a 

competência do Juízo Federal da 4ª Vara de Joinville SJ/SC, o suscitado. 

(CC 52.324/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 13/12/2006, DJ 01/10/2007, p. 199). ADMINISTRATIVO. 

MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

PRIVADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ALUNA INADIMPLENTE. 

RETENÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À TRANSFERÊNCIA. 

DESCABIMENTO. I - Estando o dirigente do estabelecimento de ensino 

particular no exercício de função delegada do Poder Público Federal, a 

competência para processar e julgar o feito é da Justiça Federal. II - 

Afigura-se passível de correção, pela via do mandado de segurança, o 

ato da autoridade coatora que condiciona o fornecimento de documentos 

escolares à quitação de mensalidades em atraso, tendo em vista o 

disposto no art. 6º, da Lei nº. 9.870/99, que proíbe "a suspensão de 

provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de 

quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, 

sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e 

administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e 

com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência 

perdure por mais de noventa dias." III - Ademais, na hipótese dos autos, 

deve ser preservada a situação fática consolidada com o deferimento da 

liminar postulada nos autos, em 26/07/2006, assegurando a expedição dos 

documentos retidos ilegalmente pela autoridade impetrada, sendo, no 

caso, desaconselhável a sua desconstituição. IV - Remessa oficial 

desprovida.”(REOMS 2006.41.01.006140-3/RO, Rel. Desembargador 

federal Souza Prudente, Sexta Turma, DJ p.996 de 14/01/2008). 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR. ATO DE 

FACULDADE PRIVADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 

PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Primeira Seção do 

STJ, no CC n. 108.466/RS, de Relatoria do Exmo. Ministro Castro Meira, 

julgado em 10 de fevereiro de 2010, nos processos que envolvem o 

ensino superior, fixou regras de competência em razão da natureza do 

instrumento processual utilizado. 2. Em se tratando de mandado de 

segurança, a competência será federal, quando a impetração voltar-se 

contra ato de dirigente de universidade pública federal ou de universidade 

particular; ao revés, será estadual quando o mandamus for impetrado 

contra dirigentes de universidades públicas estaduais e municipais, 

componentes do sistema estadual de ensino. 3. Se forem ajuizadas ações 

de conhecimento, cautelares ou quaisquer outras de rito especial, que não 

o mandado de segurança, a competência será federal quando a ação 

indicar no pólo passivo a União ou quaisquer de suas autarquias (art. 109, 

I, da CF/88); será de competência estadual, entretanto, quando o 

ajuizamento voltar-se contra entidade estadual, municipal ou contra 

instituição particular de ensino. 4. In casu, trata-se de ação cautelar 

inominada ajuizada contra instituição particular de ensino, o que fixa a 

competência da Justiça Estadual. 5. Recurso especial provido. (STJ - 

REsp: 1195580 MG 2010/0099340-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Data de Julgamento: 10/08/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 10/09/2010) No mesmo diapasão, são as seguintes 

decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal: CC 116.026/RJ, Rel. 

Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 27.4.2011, CC 113.405/MG, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, DJe 5.10.2010, CC 111.403/SP, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, DJe 5.10.2011 e CC 113.136/MA, Rel. Ministro 

Arnaldo Esteves Lima, DJe 1.10.2010. Cuidando-se de ausência de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo, a incompetência absoluta deve ser declarada ex oficio, na 

forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Ante o 

exposto, reconheço a incompetência absoluta deste Juízo e declínio, ex 

officio, de minha competência jurisdicional para conhecer, processar e 

julgar a presente ação, em favor da Seção Judiciária da Justiça Federal de 

Cuiabá/MT, para onde determino a remessa deste feito. Intime-se. 

Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias. Tangará da 

Serra/MT, 18 de junho de 2018. Marcos Terencio Agostinho Pires Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 0500043-04.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO FROIO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN OAB - MT0014551A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

Secretária Municipal de Administração de Tangará da Serra (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS OAB - MT7194/O (ADVOGADO)

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT0016255A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Processo: 0500043-04.2015.8.11.0055. 

IMPETRANTE: JOSE ROBERTO FROIO IMPETRADO: PREFEITO MUNICIPAL 

DE TANGARÁ DA SERRA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DE TANGARÁ DA SERRA Vistos, Cuida-se de pedido de cumprimento de 

sentença movido por José Roberto Froio em desfavor de Município de 

Tangará da Serra/MT, objetivando o cumprimento da obrigação disposta na 

sentença/acórdão proferido nos presentes autos, consistentes na 

concessão da progressão de classe do servidor/impetrante com a 

atribuição de pontuação máxima, bem como no pagamento dos valores 

relativos à diferença decorrente da mencionada progressão, desde o 

ajuizamento da ação. Informou o cumprimento voluntário da progressão. 

Desse modo, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se a executada, na pessoa de seu representante legal, para, 

querendo, impugnar a presente execução, nos próprios autos, no prazo 

de 30 (trinta) dias. Certificado o decurso do prazo para apresentação da 

impugnação, expeça-se ofício requisitório de pequeno valor à exequente, 

considerando-se que os créditos aludidos não superam o limite previsto no 

artigo 100, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Às 

providências. Tangará da Serra/MT, 13 de junho de 2018. Marcos Terencio 

Agostinho Pires Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000014-57.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINIRA DE OLIVEIRA CAMPOS (IMPETRANTE)

AGUIDA APARECIDA GOMES PEREIRA (IMPETRANTE)

DALILA CRISTIAN FERNANDES DA PAZ (IMPETRANTE)

ANNA CAROLINE ARMILIATO DA CUNHA (IMPETRANTE)

FATIMA MARIA DA SILVA JARA (IMPETRANTE)

DELSON VALERIO NEVES JUNIOR (IMPETRANTE)

KARINE VILA REAL NUNES NEVES (IMPETRANTE)

IGO MUNDIM MAGALHAES (IMPETRANTE)

LUCIA BERNADETE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

LAIDES GLOVACKI (IMPETRANTE)

MARIA DE FATIMA MORENO CAMARCO (IMPETRANTE)

LUIZ CARLOS DE ASSIS JUNIOR (IMPETRANTE)

ROGER CESAR DE LIMA MANZANO (IMPETRANTE)

MARIO JARA (IMPETRANTE)

ROSIMEIRE LUZIA DE SOUSA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN OAB - MT0014551A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

Secretária Municipal de Administração de Tangará da Serra (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT0016255A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE SE MANIFESTE ACERCA DA 

MANIFESTAÇÃO E DOCUMENTOS, PLANILHAS, ETC, APRESENTADOS 

PELA PARTE IMPETRADA NOS AUTOS. DENTRO DO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001538-55.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURENY DE ARRUDA RIBEIRO OAB - MT0014108A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Fabio Martins Junqueira (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA OAB - MT0013978S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. Cuidam-se de Embargos Declaratórios interpostos pela 

Municipalidade de Tangará da Serra em face da sentença que reconheceu 

a abusividade da decisão que condicionou a aposentadoria da impetrante 

ao usufruto de licença prêmio obstando sua conversão em pecúnia. 

Oportunizado o contraditório o autor defendeu a regularidade formal da 

sentença. Vieram-me os autos conclusos. É o necessário. DECIDO. O 

objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório ou omisso, bem como a retificação de erros 

materiais, porventura existente na decisão em sentido amplo. Com efeito, 

pretende o autor utilizar-se dos embargos de declaração como forma de 

obter novo pronunciamento quanto aos termos da decisão visto que o 

impetrante não aponta os vícios que poderiam em tese ser corrigidos 

nesta via, destacando apenas que a sentença contrariou a lei, tendo 

julgado matéria estranha aos pedidos e não tendo observado que o 

indeferimento da liminar tornou o autor carecedor da ação. Assim, sem 

entrar no mérito sobre o acerto ou desacerto da decisão de rigor a 

rejeição dos embargos de declaração. Por fim, inviável o acolhimento do 

pedido de cumprimento de sentença sem o transito em julgado da 

sentença, devendo o impetrante caso deseje o cumprimento provisório da 

mesma, utilizar-se de via procedimental própria e adequada, visto que a 

remessa dos autos ao Tribunal tornará inviável o processamento do 

cumprimento de sentença, ainda que provisório, nestes autos. .Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra, 15 de junho de 2018 Marcos Terencio 

Agostinho Pires Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 200374 Nr: 15021-43.2015.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE LOURDES SALVADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SITA- SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DE TUPÃ 

PARA AGRICULTURA LTDA, GILBERTO AZAMBUJA, AVAIDES RIBEIRO, 

VALDETE BALDICEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANOEL GOMES DE SOUSA - 

OAB:OAB/MT 18303-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando-se que a inicial faz menção ao lote 14 da quadra 8 e o 

memorial descritivo indica lote 8 da quadra 14, oportunizo ao autor a 

emenda da inicial ou retificação do memorial descritivo.

Outrossim, considerando-se que já aportou aos autos a matricula original 

do loteamento, oportunizo ainda o autor que emende ou ratifique a inicial 

no que tange ao polo pssivo da presente demanda, observando o imóvel a 

que de fato se refere sua pretensão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 135773 Nr: 5977-39.2011.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. C. GARCIA DE ALMEIDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84.206 - SP, THIAGO 

DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, por não promover os atos e diligências que lhe competia, o 

exequente abandonou a causa por prazo superior ao previsto em lei, 

mesmo após ser intimado via DJe e pessoalmente, motivo pelo qual julgo 

extinto o processo sem resolução do mérito da causa, com fulcro no artigo 

485, inciso III, do Código de Processo Civil.Custas pela parte autora Deixo 

de fixar honorários visto que a relação processual sequer chegou a ser 

angularizada.Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.Preclusas 

as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais, 

promovendo-se a baixa das restrições realizadas por este juízo em sede 

de tutela liminar.P. R. I. C. Tangará da Serra, 14 de junho de 2018Marcos 

Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 147871 Nr: 7705-81.2012.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFANT & DEFANT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSI IRACEMA MILITZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, por não promover os atos e diligências que lhe competia, o 

exequente abandonou a causa por prazo superior ao previsto em lei, 

mesmo após ser intimado via DJe e pessoalmente, motivo pelo qual julgo 

extinto o processo sem resolução do mérito da causa, com fulcro no artigo 

485, inciso III, do Código de Processo Civil.Custas pela parte autora Deixo 

de fixar honorários visto que a relação processual sequer chegou a ser 

angularizada. Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra. Preclusas 

as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais, 

promovendo-se a baixa das restrições realizadas por este juízo em sede 

de tutela liminar.P. R. I. C. Tangará da Serra, 14 de junho de 2018Marcos 

Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 131815 Nr: 1594-18.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA ONORATO DE ARAÚJO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SALVADOR PEREIRA GUERRA, 

ESPOLIO DE APARECIDA PEREIRA GUERRA, SALVADOR PEREIRA 

GUERRA FILHO, ERENIR NUNES GUERRA, MARIA HELENA GUERRA 

ESTEVEZ, MARIA APARECIDA GUERRA MARQUES, NINFA GUERRA 

MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se o autor para que apresente cópia da matricula do imóvel apta a 

demonstra a titularidade do domínio dos requeridos.

Após, conclusos para prolação de sentença.

Intimem-se. Cumrpa-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 113500 Nr: 3652-62.2009.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO ANDERSON BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido, extinguindo o processo 

com julgamento de mérito, nos termos do art. 3º do Decreto-lei 911/69, 

consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo objeto 

dos autos, nas mãos do proprietário fiduciário, tornando definitiva a 

medida liminar concedida nos autos.Condeno o requerido ao pagamento de 

custas e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

causa.Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido no 

prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027920/6/2018 Página 279 de 739



anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido 

das partes. Consigno ainda que eventual cumprimento de sentença 

apresentado pelo autor para recebimento de eventual saldo remanescente 

do débito, deverá ser instruído com documentação inerente a venda 

extrajudicial do bem apreendido. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Tangará da Serra-MT, 17 de junho de 2018Marcos Terencio 

Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 173353 Nr: 15019-10.2014.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ GIROTTO, ELIZETI APARECIDA OLIANI 

GIROTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

manifestação do contador judicial juntado nos autos as folhas 448/455.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 231187 Nr: 19797-52.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON DE FIGUEIREDO 

PINTEL - OAB:5380/MT, FABIANA CRESTANI PALMA - OAB:9808/O, 

Julierme Romero - OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT, LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056, 

REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALTI - OAB:OAB/MT 17209-A

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA COMPARECEREM 

PERANTE ESTE JUIZO 02/07/2018, AS 14:00 HORAS, PARA INSTALAÇÃO 

DA PERICIA GRAFOTECNICA, PARA COLETA DO PADRÃO GRAFICO, BEM 

COMO QUE O ADVOGADO DA PARTE AUTORA JUNTE AOS AUTOS 

COPIA EM TAMANHO NATURAL COLORIDO NATURAL, COLORIDA E 

AUTENTICADA, CARTEIRA DE IDENTIDADE -RG; CARTEIRA DE TRABALHO 

E PREVIDENCIA SOCIAL- CTPS; TITULO DE ELEITOR-TE; PASSAPORTE; 

INDIQUE NOS AUTOS, BANCOS E CARTORIO DE REGISTRO ONDE 

POSSUA CARTÃO DE ASSINATURA E ENTRE OUTROS DOCUMENTOS 

QUE ENTENDEREM SER OPORTUNAS E COLABORATIVOS AOS 

CORTEJOS PERICIAIS

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 154466 Nr: 3098-88.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA APARECIDA HERRERA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAFRA DA AMAZONIA IND. E COMERCIO DE 

MOTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON ZACARIAS 

PETERMANN FREGADOLLI BRANDÃO - OAB:10.515 OAB/MT, SANDRA 

ELIANE JOHN - OAB:12756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDICTO CELSO BENICIO - 

OAB:20.047 OAB-SP, TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - 

OAB:15483-A/MT

 INTIMAÇAO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM 

ACERCA DA CERTIDÃO ABAIXO TRANSCRITO, BEM COMO INFORMAREM 

NOS AUTOS O PARADEIRO DO VEICULO A SER PERICIADO NOS AUTOS: 

Certifico que mantive contato telefônico com o perito Ricardo Ferreira 

através do telefone 96222712, solicitando informação acerca da 

realização da pericia no local indicado pela parte autora a ser periciado, 

onde o mesmo me informou que não encontrou o local, sendo que no local 

informado funciona empresa de lavanderia e não a empresa pantera 

motos, desta forma solicitei ao mesmo que informasse a este juízo por 

escrito a impossibilidade da não realização da pericia do bem a ser 

periciado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 256863 Nr: 22129-55.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOSE ROCHA DA SILVA, MARIA 

RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOAO DOS SANTOS - 

OAB:OAB-MT/10.408,  FLAVIA GUTIERREZ BASTOS - 

OAB:OAB/MT20975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, NATANAEL BATISTA LEAL - 

OAB:00004060 DF, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 Intimação do requerido para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de DA PARTE AUTORA ACOSTADA AS FLS. 104, ONDE ESTA 

REQUERENDO A EXTINÇÃO DOS AUTOS, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 123775 Nr: 2790-57.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAKASHI SHIDA, MARIA RITA MITUZAKI SHIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA MARIA FUNARI LOBACZEWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MAGDALENA REZENDE DE 

LACERDA - OAB:18287, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS - 

OAB:4123/MT, FERNANDA TAVARES CALAZANS - OAB:11802/MT, 

LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:1357, SAMUEL FRANCO DA DALIA 

NETO - OAB:6275/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BEZERRA DE BRITO - 

OAB:OAB-MT 12.352, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6565

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA PETIÇÃO DA PARTE EXECUTADA ACOSTADA AS FLS. 2350, 

NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 252342 Nr: 18669-60.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA CORREIA BELAI CRESPIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR LARA REIS, REIS E SAAD 

SOCIEDADE MÉDICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH BARBOSA CAMACHO 

- OAB:11335/MT, RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:OAB/MT 5.403, ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLÉGIO 

ALVES - OAB:OAB/MT 5.793, CLÉSIO PLATES DE OLIVEIRA - 

OAB:23.592-O, ESTELA REDIVO DA COSTA - OAB:16.663, 

FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES 

- OAB:5911-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

im-pulsiono os autos para encaminhar os autos ao setor de expedição, no 

sentido de intimar o advogado da parte AUTORA para manifestar COM 

URGENCIA acerca da correspondência expedida para a intimação da 

autora, para a audiência designada para o dia 22/08/2018, as 14h00min 

horas, onde a correspondência foi devolvida com a informação 

MUDOU-SE”, DEVENDO O ADVOGADO DA AUTORA INFORMAR NOS 

AUTOS O ENDEREÇO ATUALIZADO PARA FINS DE PROCEDER A 

INTIMAÇÃO DA MESMA, OU TRAZE A MESMA INDEPENDENTEMENTE DE 

INTIMAÇAO PARA A REFERIDA AUDIENCIA,INFORMANDO NOS AUTOS NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 254111 Nr: 19954-88.2017.811.0055
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO MARTINS DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÉSIO PLATES DE OLIVEIRA 

- OAB:23.592-O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

NOS AUTOS ACERCA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

APRESENTADOS PELA PARTE REQUERIDA ÁS FLS. 298-304, NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 113500 Nr: 3652-62.2009.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO ANDERSON BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos,

Atente-se o Cartório para o teor da decisão de fls. 211

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 113500 Nr: 3652-62.2009.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO ANDERSON BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos,

Renove-se a citação por edital, atentando-se para as determinações 

contidas no despacho retro.

Após, certificado o decurso do prazo para apresentação de defesa, vista 

a Defensoria Pública para atuar como Curadora Especial.

Cumpra-se, com urgência, atentando-se o Cartório para a prática de atos 

ordinatórios, necessários para o cumprimento das decisões já proferidas 

nestes autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 113500 Nr: 3652-62.2009.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO ANDERSON BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos,

Atente-se a parte autora que o prosseguimento do feito pende da 

comprovação da publicação do Edital em Jornal Local de ampla circulação, 

nos termos da decisão de fls.180.

Sem prejuízo da comprovação da Publicação em Jornal local de ampla 

circulação, atente-se o Cartório para a necessidade tanto da publicação 

pelo DJE quanto a certificação desta, nos termos do inciso II, do artigo 257 

do CPC.

 Outrossim, consigno o prazo de 30 dias para a comprovação da 

públicação do Edital em jornal local, nos termos da decisão de fls. 180, 

decorrido tal prazo, intime-se pessoalmente o autor para promover o 

andamento do feito comprovando a publicação do Edital, sob pena de 

extinção do feito sem julgamento do mérito, sem prejuízo da certificação 

quanto a publicação do Edital pelo DJE realizada pelo Cartório.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 113500 Nr: 3652-62.2009.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO ANDERSON BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos,

Certiique-se o decurso do prazo para o oferecimento de defesa, conforme 

já determinado a fls. 198, e então abra-se vista a Defensoria Pública para 

autra como curadora especial do réu revel citado por edital.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 275928 Nr: 5625-37.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEY RAFAEL ALVES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, quanto ao 

complemento de diligencia do oficial de justiça: Certificamos por fim que em 

face das diligências que foram realizadas por estes Oficiais de Justiça, 

solicitamos a intimação da parte autora para que efetue a complementação 

das diligências realizadas nesta cidade, no valor de R$ 2.125,00......... 

(.dois mil cento e vinte e cinco reais ), a qual deverá ser feita pelo site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao, e 

o recibo juntado aos autos em favor de Maurildes Silva Carvalho. 

Devolvemos o r. mandado na central de mandados. O referido é verdade e 

damos fé. Tangará da Serra – MT, 07/06/2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 225978 Nr: 15015-02.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGONESE E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:OAB/MT 9.764, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322

 intimação dos advogados das partes para comparecerem ao douto juizo 

da terceira vara da comarca de Sinop-MT, referente a carta precatoria 

distribuida sob o numero 1004241-45.2018.8.11.0015, no dia 12/07/2018, 

as 13:30 horas , com a inquirição das testemunhas arroladas pela autora 

JOÃO BASSO, ADÃO BIAZÃO BASSO E REGINA CELIA VARGAS DA 
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SILVA BASSO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 273477 Nr: 3818-79.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANADIR TRINDADE DA SILVA, MARLI A. DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de citação, 

cujo depósito será efetuado por meio de Guia de diligência emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante nos autos a 

fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 248881 Nr: 15690-28.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI RECK, ELIZETE MARIA RECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MULLER - OAB:5841, 

Rodrigo Nogara de Castilho - OAB:8250-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:OAB/MT 8.521, MARCELO GUIMARÃES - OAB:10856/AM

 INTIMAÇÃO DO AUTOR, para apresentar contrarrazões à apelação de 

fls.141/147, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 167942 Nr: 8293-20.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SEPOTUBA 

LTDA-ME, FABIANO BENDEROVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, POR MEIO DE SEU ADVOGADO, PARA 

PROVIDENCIAREM O RESUMO DA INICIAL ENCAMINHANDO A ESTA 

SERVENTIA VIA email: ts.5civel@tjmt.jus.br, PARA A EXPEDIÇÃO DO 

EDITAL DE CITAÇÃO.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 273900 Nr: 4207-64.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI JOSE SERAFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312-B-MT

 Processo Crime nº. 4207-64.2018.811.0055 – Cód. 273900

VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Constato que assiste razão o representante do Ministério Público fls. 51, 

razão pela qual junto nesta oportunidade, memorial de cálculo atualizado.

Dê-se vista à Defesa e, depois, ao Ministério Público (Resolução nº 

113/2010, do CNJ), para manifestação quanto ao novo cálculo.

Após, retornem os autos conclusos para homologação do cálculo e envio 

de cópia ao recuperando.

Cumpra-se. Às providências.

Tangará da Serra - MT, 15 de junho de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 273900 Nr: 4207-64.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI JOSE SERAFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312-B-MT

 Execução Número: 4207-64.2018.811.0055

Nome Reeducando: Sidnei Jose Serafim

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 5a 0m 0d 13/09/2017 14/09/2017 2/3 - Hediondo 2/5 - Hediondo Primário

Quantidade total de Dias Multa: 500

Data de Prisão Definitiva: 14/09/2017

Total da Pena: 5a 0m 0d

Regime Atual: Fechado

Data base para progressão de regime 14/09/2017

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 13/09/2019

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

14/09/2017 + 2a 0m 0d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(14/09/2017 - 14/09/2017) - 0a 0m 0d

(0a 0m 0d) - 0a 0m 0d = 0a 0m 0d

Data base para Livramento Condicional 14/09/2017

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 13/01/2021

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

14/09/2017 + 3a 4m 0d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Restante a partir da data Atual 4a 2m 28d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

14/09/2017 + 5a 0m 0d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Cumprida até data Atual 0a 9m 1d

Data do Término da Pena: 13/09/2022

Demais Observações

____________________________________________

 Francisco Ney Gaíva - Matrícula: 11333

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 231173 Nr: 19774-09.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON DE SOUZA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Cortes - 

OAB:20381/O, KATIA GORETT DE SOUZA GOULART - OAB:20.022, 

Mauricio Montagner - OAB:20670/O

 Autos nº 19774-09.2016.811.0055 – 231173

VISTOS.

Considerando a necessidade de adequação da pauta, em razão de 

choque com a Sessão de Julgamento, redesigno a audiência outrora 

aprazada para o dia 31 de Julho, às 14h30min.

Intimem-se.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Tangará da Serra - MT, 23 de Maio de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 254911 Nr: 20573-18.2017.811.0055
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 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523/MT

 Autos nº 20573-18.2017.811.0055 – 254911

VISTOS EM CORREIÇÃO.

Tendo em vista a insistência das testemunhas Neuza Maria Dala Rosa, 

Nayara Evellyn da Silva e a vítima Ana Bele Aparecida da Silva, defiro o 

pedido do Ministério Público para que sejam intimadas nos endereços 

constantes em fls. 123.

Designo nova data de audiência de instrução e julgamento para oitiva das 

testemunhas no dia 08 de Agosto de 2018, às 13h30min.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Tangará da Serra - MT, 24 de Maio de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 277866 Nr: 7324-63.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON ORMOND ASSUMPÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO CARVALHO DE 

SANTANA - OAB:7066

 Ante o exposto, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do 

Código de Processo Penal, recebo a presente denúncia oferecida pelo 

Parquet, em face do denunciado Adilson Ormond Assumpção.Expeça-se 

mandado de citação e intimação ao denunciado, para que nos termos do 

art. 396 do Código de Processo Penal apresente defesa preliminar, no 

prazo de 10 (dez) dias.Caso o denunciado informe que não possui 

condições de constituir advogado, determino que se encaminhem os autos 

à Defensoria Pública, para que patrocine a defesa do acusado, 

apresentando resposta à acusação no prazo legal. Certifiquem-se os 

antecedentes criminais do acusado.Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Tangará da Serra, 15 de maio de 2018.Francisco 

Ney Gaíva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 225298 Nr: 14494-57.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELVAN QUEIROZ RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.878-MT

 Autos nº 14494-57.2016.811.0055 – 225298

VISTOS EM CORREIÇÃO.

Tendo em vista que o Ministério Público apresentou o endereço da vítima 

Maciel Alexandre da Silva (fls. 69), designo nova data para oitiva da 

mesma e do réu para o dia 20 de Agosto de 2018, às 17h30min.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Expeça-se o necessário.

Tangará da Serra - MT, 02 de Maio de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 143885 Nr: 3459-42.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO GOMES BONZANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CAMPOS BORGES - OAB:11199/MT, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10769, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT

 Autos nº: 3459-42.2012.811.0055.

Código Apolo nº: 143885.

Vistos etc.

1. Analisando a resposta apresentada pelo réu às fls. 48/52 e tudo mais 

que dos autos consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de 

absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, 

razão pela qual, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

1º de agosto de 2018, às 15h50min.

2. INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser interrogado, sob 

pena de revelia.

 3. INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas em comum (fls. 06) e na defesa (fls. 53).

3.1 REQUISITE-SE, junto ao Comando respectivo, as testemunhas militares, 

para comparecerem à audiência supra designada, conforme preceitua o 

artigo 221, § 2º, do CPP.

4. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 24 de abril de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 280162 Nr: 9090-54.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.ARIPUANÃ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRA VORTMANN 

FABRIN - OAB:OAB/MT 21.918-O

 Autos nº: 9090-54.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 280162.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 22 de agosto de 2018, às 13h10min, para oitiva da 

testemunha Roberto Carlos de Souza que deverá ser INTIMADA a 

comparecer, para o fim de ser ouvida, sob as penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 04 de junho de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 275330 Nr: 5255-58.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ADEMIR DA SILVA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706

 Autos nº: 5255-58.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 275330.

 Vistos.

 1) Considerando que esta Magistrada foi convocada pela Presidência do 

TJMT para participar da “Oficina de Prevenção à tortura e outros 

tratamentos ou penas cruéis desumanos ou degradantes para 

Magistrados do TJ de Mato Grosso”, nas instalações da ESMAGIS-MT, 

entre os dias 08 e 09/06/2018, REDESIGNO a audiência designada às fls. 

18 para o dia 22 de agosto de 2018, às 15h10min.

 2) INTIME-SE a testemunha Gerson Douglas Martins a comparecer, a fim 

de ser ouvida, sob as penas da lei.

 3) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando acerca da redesignação 
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da solenidade.

 3.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 4) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 12 de junho de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 177755 Nr: 19848-34.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEBERSON DOURADO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS PEREIRA - 

OAB:11810

 Autos nº: 19848-34.2014.811.0055.

Código Apolo nº: 177755.

Vistos etc.

1. Analisando a resposta apresentada pelo réu às fls. 66/69 e tudo mais 

que dos autos consta, verifico que não se trata de crime de menor 

potencial ofensivo e nem mesmo de crime que seja cabível a proposta de 

suspensão condicional do processo, pois, a pena cominada ao delito 

capitulado na inicial é de dois (02) a seis (06) anos, razão pela qual, 

INDEFIRO o pleito de declinação de competência para o JECRIM.

2. Por outro lado, com relação aos argumentos trazidos na resposta, 

verifico não haver nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela qual, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 1º de agosto de 

2018, às 15h30min.

3. EXPEÇA-SE carta precatória à Comarca de Nortelândia/MT., com a 

finalidade de:

 3.1. INTIMAR o réu acerca da audiência supra designada, a ser realizada 

neste Juízo Deprecante.

 3.2. DESIGNAR dia e hora que houver por bem o Juízo Deprecado para o 

fim de interrogar o réu.

 3.3. DESIGNAR dia e hora que houver por bem o Juízo Deprecado para 

inquirir as testemunhas de defesa Allison Bento Ribeiro de Souza e 

Joamilson de Figueiredo (fls. 69).

4. INTIMEM-SE, também para comparecimento à audiência designada no 

item “2”, sob as penas da lei, as testemunhas arroladas na denúncia (fls. 

05 verso).

 4.1. Tratando-se as testemunhas arroladas na denúncia de 

Investigadores de Polícia Civil, COMUNIQUE-SE ao chefe da repartição a 

que servirem, na forma do art. 221, § 1º, do CPP.

5. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 24 de abril de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 185311 Nr: 2986-51.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO FRANCISCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Luiz Antonio Francischini, Cpf: 55359159987, Rg: 

4.098.625-1 SSP PR Filiação: Joao Francischini Mercedes Rios, data de 

nascimento: 27/12/1965, brasileiro(a), natural de Franc. beltrão-PR, 

casado(a), eletricista, Endereço: Rua 07, Nº 901-N, Bairro: Vila Horizinte, 

Cidade: Tangará da Serra-MT

Finalidade:CITAÇÃO para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a 

sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação. Cientificando-os de que 

decorrido o prazo sem resposta, será nomeado para oferecê-la o 

Defensor Publico atuante nesta comarca.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Autos nº: 2986-51.2015.811.0055.

Código Apolo nº: 185311.

 Vistos em correição.

1) RECEBO a denúncia, nos termos que foi posta em Juízo, vez que estão 

presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, pois, 

descreve fato que, em princípio, configura crime, cuja materialidade e 

indícios de autoria são demonstrados pelos documentos carreados nos 

autos de inquérito policial em anexo. Portanto, COMUNIQUE-SE ao 

distribuidor e aos Institutos de Identificação nos termos do art. 965, III, art. 

966 e 1.373, inciso II e III, todos da CNGC/MT.

2) Ademais, considerando que o réu não foi encontrado no endereço 

declinado nos autos, nos termos do art. 361, c/c art. 363, § 1º, ambos do 

Código de Processo Penal, CITE-SE o acusado Luiz Antônio Francischini 

pela via editalícia, consignando-se o prazo de quinze (15) dias.

2.1) Em caso de transcurso do referido prazo sem a devida manifestação, 

CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE VISTA dos autos ao Ministério Público, para se 

manifestar.

3) COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia aos órgãos de praxe, nos 

termos do artigo 1.373, inciso III, da CNGC/MT, CERTIFICANDO-SE as 

comunicações nos autos.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Tangará da Serra, 15 de dezembro de 2017.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):Sonia Kelli Cristina de Oliveira

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 270091 Nr: 1136-54.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS ALBRECHT, RONALDO FERREIRA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO CARVALHO DE 

SANTANA - OAB:7066

 Proceder a intimação do Advogado do réu Ronaldo Ferreira da Silva para 

tomar ciência acerca da Carta Precatória encaminhada a Comarca de 

Diamantino/MT, com a finalidade de proceder a inquirição das testemunhas 

arroladas pela Defesa, bem como informo que a Carta Precatória foi 

distribuida no Juizo Deprecado sob o número 1752-82.2018.811.00055, 

Código 127177.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001429-07.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FLOREMI QUIRINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 16/07/2018, às 14h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001385-85.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADVOCACIA BRIDI - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDI FIGUEIREDO BRIDI OAB - MT0009413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 09/07/2018, às 15h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001457-72.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA ALVES DE SOUZA PEDRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DUTRA OAB - MT0004470A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 23/07/2018, às 08h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001563-34.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR NARTILA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 06/08/2018, às 16h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001561-64.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE SANCHES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI OAB - MT15877/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA OLIVEIRA LAIA (REQUERIDO)

LANCHONETE BIG BOY LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 06/08/2018, às 15h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001543-43.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA NOBRE SANTOS MARTINS DA COSTA (REQUERENTE)

THAYLA APARECIDA RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANDRADE DA SILVA OAB - MT24784/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 31/07/2018, às 15h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001546-95.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLIGTON DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 06/08/2018, às 13h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001566-86.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAIR BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES OAB - MT0014801A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

HAMILTON CAVALLI DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 06/08/2018, às 16h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001554-72.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EUDES DA SILVA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 06/08/2018, às 14h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011852-09.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EMILLY DAIANE SANCHES DAHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Francisco Dias de Alencar Neto OAB - MT0014859A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO RURAL DE TANGARA DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IRAJA REZENDE DE LACERDA OAB - MT11987/O (ADVOGADO)

LEANDRO FACCHIN ROCHA OAB - MT22166/O (ADVOGADO)

 

Autos n. 8011852-09.2015.8.11.0055 Autora: Emilly Daiane Sanches 

Daher Ré: Sindicato Rural de Tangará da Serra PROJETO DE SENTENÇA 1. 
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RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Inicialmente, esclareço que deixo de 

determinar a intimação da autora para se manifestar sobre os documentos 

juntados pela ré em ID n. 9907315 e ss., visto que esses não guardam 

relação com os fatos narrados na inicial, inclusive se referem a fatos 

ocorridos dois anos após a propositura da ação. É dizer, sua análise não 

influi em nenhum grau a respeito da ocorrência da violação a direito da 

personalidade informada pela autora. Ademais, presentes os 

pressupostos de constituição e de validade do processo, bem como as 

condições da ação, superadas as preliminares de mérito em audiência de 

instrução e julgamento, inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a 

sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do 

mérito. Vejamos: Em síntese, a autora propôs a presente ação visando 

obter compensação por danos morais decorrentes da negativa de sua 

entrada em evento festivo promovido pela ré, pelo tratamento desonroso 

praticado por funcionária presente na portaria, bem como pretende 

reparação por danos emergentes na modalidade “perda de uma chance”. 

Salienta que chegou na portaria do evento as 23h30m, com amigos e seu 

namorado, mas que sua entrada foi obstada pela funcionária Vilma por ter 

o sistema acusado a utilização do passaporte horas antes. Informa que a 

referida funcionária disse, com “deboche”, que teria ocorrido a clonagem 

do referido passaporte, e que a autora teria que adquirir novo ingresso 

para adentrar ao recinto. Informa ter sofrido um grande constrangimento, 

especialmente porque o fato teria ocorrido na presença de muitas 

pessoas. Por fim, após ter entrado no recinto, afirma ter procurado sua 

genitora – que posteriormente passou a tentar resolver o imbróglio. Neste 

contexto, informa que sua genitora foi até a portaria e conversou com a 

funcionária supramencionada, mas que não obteve sucesso. Por fim, 

informa que buscou resolver a contenda na diretoria do Sindicato, 

inclusive solicitando cópia das filmagens. A ré, ao seu turno, informa que 

não possui responsabilidade pelo fato, uma vez que a portaria do evento é 

gerida por pessoa jurídica distinta, devidamente contratada para tanto, 

bem como afirma que não há relação de consumo no caso citado. Por fim, 

afirma que os fatos narrados na petição inicial possuem natureza de mero 

aborrecimento, e que não há falar em indenização por danos emergentes 

porque a chance da autora seria ínfima. Analisado os documentos 

juntados e a prova produzida em audiência de instrução e julgamento é 

imperioso constar que assiste parcial razão a autora. Explico: A relação 

discutida nos autos possui natureza consumerista, sendo indiferente a 

percepção de lucros pela ré para sua configuração, especialmente 

considerando que o produto (passaporte de entradas) é adquirido de 

forma onerosa para o acesso ao evento denominado “Exposserra”. Daí 

dizer que a responsabilidade da fornecedora é objetiva, nos termos do art. 

14 do CDC. Não há dúvidas que a exigência feita pela funcionária da 

portaria está em conformidade com a legislação aplicável ao ponto, uma 

vez que se trata de exercício regular de direito a negativa de acesso ao 

recinto no caso de dupla utilização do passaporte ou “clonagem”. Porém, 

por se tratar de fato modificativo do direito alegado pela autora, na forma 

do art. 373, inc. II do CPC, caberia a ré demonstrar a ocorrência de 

clonagem do passaporte ou utilização deste por mais de uma pessoa. 

Ônus processual do qual não se desincumbiu, sublinhe-se. A juntada de 

declaração da empresa contratada (cf. ID n. 6341183) é inservível para 

demonstrar a ocorrência de dupla utilização do passaporte ou clonagem 

deste, especialmente porque está desacompanhada de laudo técnico ou 

documento equivalente. De mais a mais, é inequívoco que havia câmeras 

de segurança nas portarias do evento em questão, daí dizer que a juntada 

desta prova (de facílima produção, frise-se), ilidiria as dúvidas a respeito 

da contenda. Porém, a ré não juntou as filmagens correlatas, mesmo a 

autora tendo solicitado que tais filmagens fossem guardadas para 

posterior averiguação (cf. ID n. 6341076). É dizer, se a ré deliberadamente 

deletou os referidos vídeos ou permitiu que tal situação ocorresse, a 

consequência de tal fato apenas a ela pode ser imputada – no caso, a 

constatação de inexistência de clonagem do passaporte ou duplo acesso. 

Portanto, é preciso reconhecer que a negativa de acesso ao evento foi 

equivocada, restando perquirir a existência de situação vexatória a que a 

autora teria sido exposta. Diante disso, foi produzida a prova testemunhal 

nos autos, e neste ato processual restou inequívoco que houve 

tratamento destemperado e desonroso por parte da funcionária da 

portaria. Embora todas as testemunhas tenham sido qualificadas como 

informantes por terem relação de amizade ou parentesco com a autora, 

todas foram uníssonas a informar que a autora teve sua entrada negada 

perante inúmeras pessoas, e que a funcionária da portaria teria 

esclarecido que tal fato decorreria de “clonagem do passaporte” ou dupla 

utilização. É inequívoco que ser barrado na entrada de uma festa, por si 

só, causa grande desconforto a pessoa, tal situação se dá com mais 

intensidade quando é imputada conduta ilícita, como é o caso dos autos. 

Assim, é incontroverso que houve tratamento desproporcional e 

desarrazoado por parte da funcionária da portaria (que agia em nome da 

ré), situação que superou - e muito - o que poderia ser chamado de “mero 

dissabor’”, especialmente porque tal fato, como dito, foi presenciada por 

diversas pessoas. Portanto, é imprescindível a procedência do pedido de 

compensação por danos morais, isso porque não se trata de mero 

transtorno ou simples aborrecimento a situação exposta nos autos. A falta 

de urbanidade da preposta, a falta de zelo e informação adequada à 

consumidora (mesmo que por equiparação), somado a atuação grosseira, 

sem cortesia, desarrazoada da preposta da ré implicou em grande 

constrangimento a parte autora, situação que ofendeu sua dignidade[5]. A 

compensação pelos danos suportados deve ser fixada em montante que 

não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade 

para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e 

desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual 

natureza. Posto isso, considerando-se as circunstâncias do caso, os 

sofrimentos passados pela autora, o caráter pedagógico e punitivo, os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entende-se que o valor 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais é justo. Entrementes, 

reputo inexistentes os danos emergentes alegados pela autora porque 

para aplicação da teoria invocada (“perda de uma chance”), de acordo 

com o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, necessário é que a 

suposta chance seja real e séria, o que não ocorre in casu, vez que a 

pretensão da autora se escora em mera esperança subjetiva. Nesse 

sentido: [...] III. Com efeito, "a jurisprudência desta Corte admite a 

responsabilidade civil e o consequente dever de reparação de possíveis 

prejuízos com fundamento na denominada teoria da perda de uma chance, 

"desde que séria e real a possibilidade de êxito, o que afasta qualquer 

reparação no caso de uma simples esperança subjetiva ou mera 

expectativa aleatória" (STJ, REsp 614.266/MG, Rel. Ministro RICARDO 

VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 02/08/2013). No mesmo 

sentido: STJ, REsp 1.354.100/TO, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, DJe de 06/03/2014; STJ, REsp 1.308.719/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 

01/07/2013). [...] (AgRg no AREsp 173.148/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE 

MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 15/12/2015) 

Sublinha-se que não é necessária a prova de dano final, desde que não 

haja dúvidas da certeza da chance perdida. No caso, sorteio de prêmios 

mediante “bingo”, inexiste certeza a respeito do êxito (que é aleatório), 

assim, é seguro dizer que inexiste certeza quanto ao prêmio ofertado. 

Nesse sentido: [...] 3. A teoria da perda de uma chance aplica-se quando o 

evento danoso acarreta para alguém a frustração da chance de obter um 

proveito determinado ou de evitar uma perda. 4. Não se exige a 

comprovação da existência do dano final, bastando prova da certeza da 

chance perdida, pois esta é o objeto de reparação. (REsp 1291247/RJ, 
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Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 19/08/2014, DJe 01/10/2014) De igual modo é o entendimento do E. 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in verbis: APELAÇÃO 

CÍVEL – INDENIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA – 

APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/32 – APREENSÃO IRREGULAR PELO 

DETRAN – LICENCIAMENTO QUITADO - DEVER DE INDENIZAR – DANO 

MORAL DEVIDO – PERDA DE UMA CHANCE NÃO COMPROVADA – 

RECURSO PROVIDO. A falha do órgão de trânsito na emissão do CRLV, 

que acarreta a apreensão irregular do veículo, gera o dever de indenizar. 

O direito à indenização relativo à perda de uma chance só surge quando 

há uma efetiva perda de oportunidade, não uma mera expectativa.(Ap 

170340/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 26/04/2016, Publicado no DJE 03/05/2016) [...]"Por isso, na 

perda de uma chance, há também prejuízo certo, e não apenas hipotético, 

situando-se a certeza na probabilidade de obtenção de um benefício 

frustrado por força do evento danoso." (STJ, Resp 1291247/RJ). Não 

comprovada situação de afronta aos direitos da personalidade, já que ao 

aderir ao plano tinha conhecimento de ser um negócio de risco, não há 

dano moral a ser ressarcido. (Ap 12078/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/04/2016, 

Publicado no DJE 11/04/2016) Por fim, consigno que a autora deixa claro 

em seu depoimento pessoal que chegou atrasada para a realização do 

bingo – que ocorreria as 23hrs, de acordo com o regulamento da 

premiação – e que este já estava ocorrendo quando encontrou com sua 

genitora no parque de exposição (fato corroborado por sua genitora), 

portanto demonstra-se que a autora não teria concorrido ao prêmio mesmo 

se tivesse ocorrido o fato narrado na petição inicial. Daí dizer que a 

chance não seria “real”. Ademais, sua genitora informa que “pode” ter 

conferido a cartela da autora, embora não tenha certeza a respeito do 

fato. Tal situação indica que houve conferência dos números e que, 

provavelmente, percebeu-se que a referida cartela não era premiada – 

caso contrário haveria fundamentação fática nos presentes autos neste 

sentido e pedido de indenização pelo valor do prêmio perdido. Portanto, 

com fundamento no art. 6º da Lei 9.099/95, é preciso reconhecer 

inexistentes danos de ordem material na modalidade “perda de uma 

chance”. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da autora, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, contido na inicial, para 

condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a 

título de danos morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade 

contratual, e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento. Sem 

custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra, 07 de maio de 2018. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 07 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência. [5] O TJMT tem entendido que a acusação 

indevida de furto causa danos morais in re ipsa ao acusado. Tal 

orientação, mutatis mutandis, pode ser aplicada ao presente caso. 

Vejamos: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ACUSAÇÃO DE FURTO DE 

COMBÚSTIVEL - ACUSAÇÃO INFUNDADA – COMPROVANTE DE 

PAGAMENTO - VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IR E VIR - CONSTRANGIMENTO 

DEMONSTRADO – DANO MORAL CARACTERIZADO “IN RE IPSA” - DEVER 

DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença 

de improcedência proferida nos autos desta ação de indenização por 

dano moral. O constrangimento ilegal suportado pelo autor, que foi 

abordado pela Policia Rodoviária Federal para esclarecer a questão, 

restando comprovado pela própria ocorrência policial lavrada quando da 

chegada das partes à Delegacia de Policial e, em sendo indevida a 

acusação por parte de prepostos da ré de prática de furto de combustível, 

acarreta o dever de indenizar “in re ipsa”, restando comprovada a falha no 

serviço da empresa ré, que expondo injustamente o autor à situação 

humilhante e vexatória nos termos do art. 14 do CDC; praticou ato ilícito 

que ensejou a ofensa à honra do apelante. Nos termos do art. 187 do 

Código Civil, comete ato ilícito, passível de reparação, o titular de um direito 

que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim 

econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Na indenização 

a título de dano moral necessário que se observe os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, caso em que se o valor estabelecido 

apresenta-se em descompasso com os aludidos preceitos, necessária 

sua redução, inclusive como forma de evitar o enriquecimento sem causa 

de uma das partes.(Ap 19644/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2017, 

Publicado no DJE 20/06/2017)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012362-85.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ARY DA FONSECA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - SECRETARIA DE SAÚDE 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT0016255A (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO BUENO OAB - MT0017439A (ADVOGADO)

ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA OAB - 

MT0005735A (ADVOGADO)

 

Intimo as Partes adversas por meio dos seus procuradores, para 

querendo, se manifestar no Prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000790-86.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VIANA ZEMETHEK (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT0016255A (ADVOGADO)

 

Intimo as Partes adversas por meio dos seus procuradores, para 

querendo, se manifestar no Prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000049-80.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ARCANJO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT0016255A (ADVOGADO)

 

Intimo as Partes adversas por meio dos seus procuradores, para 

querendo, se manifestar no Prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001614-79.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA KERLI CARAVINA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA OAB - MT0009585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA -MT (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA OAB - MT0013978S-A (ADVOGADO)

 

Intimo as Partes adversas por meio dos seus procuradores, para 

querendo, se manifestar no Prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000146-46.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDA NETO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA OAB - MT0013978S-A (ADVOGADO)

 

Intimo as Partes adversas por meio dos seus procuradores, para 

querendo, se manifestar no Prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000971-87.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ROSA RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA OAB - MT0013978S-A (ADVOGADO)

 

Intimo as Partes adversas por meio dos seus procuradores, para 

querendo, se manifestar no Prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011950-91.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LACY GRIGORIA DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - SECRETARIA DE SAÚDE 

(REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT0016255A (ADVOGADO)

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO)

 

Intimo as Partes adversas por meio dos seus procuradores, para 

querendo, se manifestar no Prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012296-08.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA FAGUNDES PINHEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - SECRETARIA DE SAÚDE 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA GARCIA DA COSTA FRANCO OAB - MT0017057A (ADVOGADO)

 

Intimo as Partes adversas por meio dos seus procuradores, para 

querendo, se manifestar no Prazo de 10 dias.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001564-19.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS FERREIRA MARQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. L. DE S. PEREIRA - RESTAURANTES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente de 

mandado. Após, devolvam-se aos autos de origem, com as homenagens 

deste Juízo, procedendo-se as baixas e anotações devidas. 

Comunique-se ao Juízo deprecante. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 19 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012043-54.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - SECRETARIA DE SAÚDE 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RICARDO FERREIRA GOMES OAB - MT0011837A (ADVOGADO)

 

Intimo as Partes adversas por meio dos seus procuradores, para 

querendo, se manifestar no Prazo de 10 dias.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001103-47.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS O reclamante opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, aduzindo que 

a decisão prolatada no ID 13337268 foi omissa, em razão de não analisar 

o pedido de fixação de prazo para ingresso da “ação principal”. Para o 

cabimento dos embargos de declaração, imprescindível a presença de 

uma das causas descritas no art. 1022, do CPC. Somente nesses casos é 

cabível a modificação do julgado, tendo em vista o caráter integrativo da 

decisão que julga os embargos. No caso em apreço, verifica-se que o 

embargante requer que este juízo fixe prazo previsto em rito 

absolutamente incompatível com o rito dos Juizados Especiais. Não há que 

se falar no vício da omissão ou obscuridade apontados nos embargos 

declaratórios, uma vez que é pacífico o entendimento jurisprudencial no 

sentido de que procedimentos de tutela de urgência em caráter 

antecedente são incompatíveis com o sistema dos Juizados Especiais 

(Enunciado 163 do Fonaje). Este Juízo deveria, inclusive, ter determinado a 

emenda da petição inicial antes mesmo da apreciação da tutela de 

urgência almejada, apenas não o fazendo por um lapso. Essa falha, 

porém, agora percebida, pode e deve ser corrigida neste momento. Em 

assim sendo, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração e, 

considerando que o reclamante pretende com a presente ação pedido 

previsto em procedimento incompatível com o rito dos Juizados Especiais, 

faculto ao reclamante a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

para que promova a readequação dos pedidos ao rito previsto na Lei nº 

12.143/2009, c.c. a Lei nº 9.099/1995, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 19 de 

junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001334-74.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO SERVINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que o(a) reclamante juntou aos autos o orçamento 

especificado a que alude o art. 10 do Provimento nº 02/2015-CGJ, DEFIRO 

o pedido de levantamento de valores formulado na petição do id 13734969. 

Expeça-se alvará(s) para levantamento dos valores, com depósito na 

conta indicada na referida petição. Deverá o(a) reclamante, no prazo de 

10 (dez) dias, cumprir o disposto no art. 10, § 4º, do citado Provimento, 

juntando aos autos a nota fiscal com a devida especificação dos serviços 

ou medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e os materiais 

utilizados na prestação do serviço judicialmente autorizado. Em seguida, 

intimem-se os reclamados a fim de que, no mesmo prazo (10 dias), se 

manifestem sobre a prestação de contas apresentada pelo(a) reclamante. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027920/6/2018 Página 288 de 739



Após, certifique-se acerca da regular citação, apresentação de resposta 

ou eventual decurso de prazo, tornando os autos conclusos para 

sentença ou outras deliberações. Deixo de determinar a intimação dos 

reclamados para manifestação sobre o pedido de levantamento, conforme 

preceitua o Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional de Justiça, 

tendo em vista a necessidade premente de liberação dos valores, diante 

da natureza da medida a ser efetivada, que reclama extrema urgência. 

Não obstante, determino a intimação das partes a respeito da presente 

decisão, para eventual manifestação pelo prazo de 5 dias. Intimem-se. 

Cumpra-se, com URGÊNCIA. Tangará da Serra, 19 de junho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000877-76.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE FLOR SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA OAB - MT0013978S-A (ADVOGADO)

 

Intimo as Partes adversas por meio dos seus procuradores, para 

querendo, se manifestar no Prazo de 10 dias.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001029-90.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CELINA FERREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que o(a) reclamante juntou aos autos o orçamento 

especificado a que alude o art. 10 do Provimento nº 02/2015-CGJ (id 

13125752), DEFIRO o pedido de levantamento de valores formulado na 

petição de id 13624864. Expeça-se alvará(s) para levantamento dos 

valores, que deverão ser depositados em conta indicada pela profissional 

responsável pelos Medicamentos Judiciais e de Alto Custo da Secretaria 

Municipal de Saúde, Sra. Khris Barbosa Gonçalves Capellari, ou outro 

servidor que atue em sua substituição indicado pelo Município, que deverá 

providenciar imediatamente a aquisição do fármaco, comunicando este 

Juízo. Deverá o(a) reclamante, no prazo de 10 (dez) dias, cumprir o 

disposto no art. 10, § 4º, do citado Provimento, juntando aos autos a nota 

fiscal com a devida especificação dos serviços ou medicamentos, 

demonstrando de forma analítica o valor e os materiais utilizados na 

prestação do serviço judicialmente autorizado. Em seguida, intimem-se os 

reclamados a fim de que, no mesmo prazo (10 dias), se manifestem sobre 

a prestação de contas apresentada pelo(a) reclamante. Após, 

certifique-se acerca da regular citação, apresentação de resposta ou 

eventual decurso de prazo, tornando os autos conclusos para sentença 

ou outras deliberações. Deixo de determinar a intimação dos reclamados 

para manifestação sobre o pedido de levantamento, conforme preceitua o 

Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional de Justiça, tendo em 

vista a necessidade premente de liberação dos valores, diante da 

natureza da medida a ser efetivada, que reclama extrema urgência. Não 

obstante, determino a intimação das partes a respeito da presente 

decisão, para eventual manifestação pelo prazo de 5 dias. Intimem-se. 

Cumpra-se, com URGÊNCIA. Tangará da Serra, 19 de junho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011938-77.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PETERSON BORSATO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MARIA DAISE PIRES GARCIA (TERCEIRO INTERESSADO)

DARCIOMAR PAULO PERIN (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Em caso positivo, antes da expedição do alvará, nos termos do art. 1º do 

Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a 

parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando 

eventual impugnação ou recurso. Caso não haja manifestação, a 

Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 

então expedir o alvará de levantamento. Com o levantamento, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 19 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001544-28.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DEBESA & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO)

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO ALVES PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 19 de junho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011293-86.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIONISIA DA CRUZ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR
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VISTOS. Considerando que o(a) reclamante juntou aos autos o orçamento 

especificado a que alude o art. 10 do Provimento nº 02/2015-CGJ (ID 

12366695), DEFIRO o pedido de levantamento de valores formulado na 

petição do ID 13730407. Expeça-se alvará(s) para levantamento dos 

valores, que deverão ser depositados em conta indicada pela profissional 

responsável pelos Medicamentos Judiciais e de Alto Custo da Secretaria 

Municipal de Saúde, Sra. Khris Barbosa Gonçalves Capellari, ou outro 

servidor que atue em sua substituição indicado pelo Município, que deverá 

providenciar imediatamente a aquisição do fármaco, comunicando este 

Juízo. Caso não haja servidor disponível para a providência, o valor 

deverá ser levantado diretamente em favor da empresa fornecedora do 

medicamento. Deverá o(a) reclamante, no prazo de 10 (dez) dias, cumprir 

o disposto no art. 10, § 4º, do citado Provimento, juntando aos autos a 

nota fiscal com a devida especificação dos serviços ou medicamentos, 

demonstrando de forma analítica o valor e os materiais utilizados na 

prestação do serviço judicialmente autorizado. Em seguida, intimem-se os 

reclamados a fim de que, no mesmo prazo (10 dias), se manifestem sobre 

a prestação de contas apresentada pelo(a) reclamante. Após o 

levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem os 

autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Deixo de determinar a 

intimação dos reclamados para manifestação sobre o pedido de 

levantamento, conforme preceitua o Provimento nº 68/2018, da E. 

Corregedoria Nacional de Justiça, tendo em vista a necessidade premente 

de liberação dos valores, diante da natureza da medida a ser efetivada, 

que reclama extrema urgência. Não obstante, determino a intimação das 

partes a respeito da presente decisão, para eventual manifestação pelo 

prazo de 5 dias. Intimem-se. Cumpra-se, com URGÊNCIA. Tangará da 

Serra, 19 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000431-39.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PERPETUA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Intime-se novamente a parte reclamante para, no prazo de 10 

(dez) dias, juntar aos autos orçamento do procedimento requerido, sob 

pena de extinção sem resolução do mérito (art. 485, III, do CPC). 

Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 19 de junho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001349-43.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS ANTONIO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

MIDIA COMUNICACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a prova inequívoca dos fatos, que levam à 

verossimilhança do alegado, e o fundado receio de dano irreparável. Não 

obstante, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de 

reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa 

hipótese possível o deferimento do pleito. A probabilidade do direito se 

relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a 

análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da 

norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das 

provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora 

no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício 

do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de 

rasa cognição, verifico presentes os requisitos para a concessão da 

medida de urgência almejada. O reclamante informa na inicial que há 8 

anos utiliza a linha telefônica descrita na inicial, que está em nome de 

terceiro, e que após solicitar a correção do nome junto a reclamada, esta 

além de enviar faturas no seu nome em valor superior ao contratado, 

continuou enviando faturas em nome de terceiro. Os documentos juntados 

na inicial demonstram que a reclamada, após o reclamante ter contratado 

os serviços no seu nome (Id 13326032), passou a emitir faturas em seu 

nome em valores superiores ao contratado, bem como faturas em nome de 

terceiro (Id 13326051). Em casos desta natureza, quando na maioria das 

vezes a atitude do credor se mostra precipitada, as consequências em 

detrimento do consumidor ou devedor são devastadoras e irreparáveis. O 

periculum in mora evidencia-se pelo fato de que o reclamante está sendo 

compelido a pagar valores por serviços não contratados, daí exsurgindo, 

na maioria das vezes, prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o fundado 

receio de dano de difícil reparação. Como consequência, advém a 

necessidade de deferimento da concessão da tutela antecipada neste 

tocante, pois fosse a tutela concedida tão-somente ao final, de nada 

adiantaria, isto é, seria ineficaz. O fumus boni iuris está configurado pelo 

fato da possibilidade da declaração de inexistência de débito e a indevida 

cobrança de serviços não contratados. O periculum in mora, por sua vez, 

está configurado em razão da possibilidade de negativação do nome do 

reclamante por débitos indevidos, o que certamente causará outros 

prejuízos de difícil reparação. Levando em consideração o grande número 

de serviços não solicitados consignados nos contratos de clientes, que na 

maioria das vezes decorre de falhas em seus sistemas operacionais ou 

da utilização indevida dos documentos pessoais da vítima por terceiros de 

má-fé, soa verossímil a alegação da reclamante, aliado ao fato de que não 

seria possível lhe impor a produção de prova de fato negativo, devendo a 

prova da existência da negociação dos serviços em discussão e da 

pendência do débito, se for o caso, ser produzida pela empresa 

reclamada. Outrossim, se no julgamento do pedido ficar constatada a 

existência e validade da negociação bem como a pendência do 

pagamento, a presente decisão poderá perfeitamente ser revogada. 

Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos 

atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada, pela suficiência das provas 

apresentadas até este momento. Com essas razões, presentes os 

requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos efeitos da sentença 

final, DEFIRO a concessão da medida de urgência a fim de determinar que 

a reclamada proceda a correção da titularidade da linha telefônica descrita 

na inicial para figurar o nome do reclamante, bem como que emita faturas 

no valor contratado de R$ 279,90 por mês, no prazo de 10 dias, sob pena 

de incorrer em multa que fixo em R$ 500,00 para cada conduta 

transgressiva a este comando judicial. Recebo a petição inicial eis que 

preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 

2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a parte reclamada por 

carta com aviso de recepção, intimando-a também para comparecimento à 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da reclamada na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato e as 

partes dispensem a produção de provas em audiência de instrução e 

julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir provas em 

audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou 

oral será a data da audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)

(s) requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 18 

de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001542-58.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GISELLE CRISTIAN CARPENEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLE CRISTIAN CARPENEDO OAB - MT0006337A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR PONTES (EXECUTADO)

MARCELO DE MELLO PONTES (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil, art. 829). Não efetuado o 

pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido mandado 

para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 18 de junho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

Portaria n. 36/2018-DF, de 19 de junho de 2018.

EXMO. DR. CÁSSIO LUÍS FURIM, MM. JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 

DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 81, alínea "b", e artigo 86, ambos do 

Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso - 

COJE, (Lei Estadual nº 4.964, de 26.12.1985) e Seção 2 – Função 

Correicional - Item 1.2.11, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC.

RESOLVE:

Art. 1º - Determinar a realização da Correição Ordinária Anual no Foro 

Extrajudicial da Comarca de Lucas do Rio Verde:

Art. 2º - Designar o dia 25 de junho de 2018, a partir das 08:00 horas, 

para correição no para Correição no Cartório do 1º Ofício de Registro de 

Imóveis, Títulos e Documentos e dia 25 de junho de 2018, às 13:00 horas 

para o 2º Ofício Registro Civil de Pessoas Naturais e Protesto desta 

Comarca

Art. 2º - Designar a servidora Marisa Antonia Tabile – Gestora Geral e 

Gentil Vieira de Barros, Gestor Administrativo III, para juntos secretariarem 

os trabalhos correicionais.

Art. 3º - Determinar aos titulares de Cartórios e demais serventuários 

destes que permaneçam em seus postos no período da correição, para 

que forneçam ao Juiz Corregedor os esclarecimentos necessários à 

realização dos serviços correicionais.

 Art. 4º- Convidar as entidades legalmente constituídas, os 

Representantes do Ministério Público, Defensoria Pública, a Ordem dos 

Advogados do Brasil, Subseção de Lucas do Rio Verde, estagiários, 

serventuários e o público em geral, a apresentarem reclamações quanto a 

eventuais irregularidades nos serviços relativos à Justiça, pertinentes ao 

Foro Extrajudicial desta Comarca.

 Art. 5º – Remeta-se cópia à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, 

Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Conselho da 

Magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública e Presidente da 

Subsecção - OAB de Lucas do Rio Verde/MT.

P.R.I.C.

 Lucas do Rio Verde/MT, 19 de junho de 2018.

Cássio Luís Furim

Juiz de Direito - Diretor do Foro

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83541 Nr: 3033-60.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA PORTELA PICCIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO-COOP. DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO CRISTOFOLINI - 

OAB:15882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT - 3418 - A

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 661,13 

(seiscentos e sessenta e um reais e treze centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de forma 

separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 284,28 

(duzentos e oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114291 Nr: 6331-55.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDINEI DE OLIVEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS MONTEIRO 

LAURENÇO - OAB:OAB/BA 16780

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais, do equivalente a 50% (cinquenta 

por cento) do total das custas do processo a que foi condenada, no 

importe de R$ 252,72 (duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e 

dois),nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de forma 

separada, sendo R$ 188,42 (cento e oitenta e oito reais e quarenta e dois 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 64,30 

(sessenta e quatro reais e trinta centavos) para fins de recolhimento da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

nome único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91705 Nr: 5590-83.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:MT/10661

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, ficam 

devidamente INTIMADAS: a parte requerente, para que efetue, no prazo 

de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais na proporção 

de 58% (cinquenta por cento) a que foi condenada, no importe de R$ 

293,15 (duzentos e noventa e três reais e quinze centavos),nos termos 

da r. sentença. Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 

218,57 (duzentos e dezoito reais e cinquenta e sete centavos) para 

recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 74,58 (setenta e quatro reais 

e cinquenta e oito centavos) para fins de recolhimento da guia de taxa 

judiciária e a parte requerida para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais na proporção de 42% (cinquenta 

por cento) a que foi condenada no importe de R$ 212,30 (duzentos e doze 

reais e trinta centavos),nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser 

pago de forma separada, sendo R$ 158,28 (cento e cinquenta e oito reais 

e vinte e oito centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 

54,02 (cinquenta e quatro reais e dois centavos) para fins de recolhimento 

da guia de taxa judiciária Ficando cientificados de que poderão acessar o 

site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, 

item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com 

o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87187 Nr: 995-41.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MARZARI - 

OAB:MT/15507, DANUSA SERENA ONEDA - OAB:13.124-B/MT, RAQUEL 

CASONATTO - OAB:MT/10.798

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 1.106,62 (Um mil, 

cento e seis reais e sessenta e dois centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de forma separada, 

sendo R$ 553,61 (quinhentos e cinquenta e três reais e trinta e um 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 553,61 

(quinhentos e cinquenta e três reais e trinta e um centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002737-45.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1002737-45.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: JOSE INACIO DOS SANTOS REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc., Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. DETERMINO a realização antecipada de 

perícia médica. Nesse sentido: AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. 

PERÍCIA ANTECIPADA. Não sendo contundente a prova dos autos no 

sentido de comprovar, de plano, a incapacidade laboral da parte autora, 

deve-se prestigiar a decisão do juiz a quo que indeferiu a antecipação de 

tutela, devendo ser determinada a realização antecipada da perícia médica 

judicial com nova análise do pedido de tutela antecipada após a perícia. 

(TRF-4 - AG: 78847720134040000 RS 0007884-77.2013.404.0000, 

Relator: CELSO KIPPER, Data de Julgamento: 12/03/2014, SEXTA TURMA, 

Data de Publicação: D.E. 21/03/2014). Com efeito, para a realização da 

perícia médica, nomeio para atuar como expert deste Juízo o Dr. Mário 

Kaway Filho, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é 

conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC), 

devendo apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início 

dos trabalhos. Caso o perito aceite a designação, arbitro os honorários 

periciais em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos da Tabela V da 

Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho 

da Justiça Federal. Os quesitos da parte autora já se encontram aos 

autos. Por outro lado, em relação aos quesitos do INSS, junto cópia de 

quesitação apresentada ordinariamente pelo Instituto requerido nas 

demandas previdenciárias. Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 767, 

de 2017 foi convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, que altera a Lei nº 

8.213/91, a qual dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 

Social, assim com base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17 é imprescindível 

que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os peritos judiciais 

informem a data estimada em que o periciando estará suscetível de 

reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado para que assim o 

magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração do benefício. 

Com o laudo nos autos, cite-se o Instituto requerido para que responda a 

presente ação, se quiser, no prazo de 30 (TRINTA) dias, conforme 

inteligência do art. 183 do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes 

sobre o resultado da perícia, podendo os assistentes técnicos 

eventualmente indicados pelas partes oferecerem seus pareceres, no 

prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 477, 

§1º do Código de Processo Civil. Após, intime-se a requerente para no 

prazo legal apresentar impugnação, caso queira. Em seguida, 

imediatamente conclusos para deliberação. Por fim, embora a Lei 

processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 

inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de agosto de 2017. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001494-32.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

M. O. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO)

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. G. R. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 
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RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001494-32.2018.8.11.0045; Valor causa: 

R$ 4.006,00; Tipo: Cível; Espécie: DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)/[Alimentos, 

Guarda, Regulamentação de Visitas, Fixação, Dissolução]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARISVANIA OLIVEIRA SILVA 

Parte Ré: REQUERIDO: ISAC GONCALVES RAMOS DA SILVA Vistos etc. I. 

Recebo a inicial e os documentos que a instrui. II. Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita. III. O presente feito seguirá o rito ordinário, segundo 

dispõe o artigo 40, § 3º da Lei do Divórcio, não revogada neste aspecto 

pelo Código Civil/02, nem pela EC n.º 66/2010. IV. Comprovada a 

paternidade em relação à menor, arbitro alimentos provisórios na 

importância de 30% do salário mínimo, atualmente equivalente a R$ 286,20 

(duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), devidos a partir da data 

da citação. Tenho que este valor atenderá às necessidades mais 

prementes dos alimentandos, levando em consideração que, neste 

momento, ainda não há a comprovação de renda do alimentante, o que 

exige cautela, tendo em vista o princípio da irrepetibilidade que rege a 

verba alimentícia, bem como as consequências do inadimplemento. V. 

Designo audiência de conciliação/mediação para a data de 23/07/2017, às 

14:30 horas, a qual será realizada perante o CEJUSC, nos termos do 

enunciado 27 do FONAMEC. VI. Cite-se a parte requerida para 

comparecimento, intimando-a também acerca da guarda e dos alimentos 

acima fixados, devendo o mandado, no mais, conter apenas os dados 

necessários à audiência e estar desacompanhado de cópia da petição 

inicial (art. 695, §1º, CPC). VII. Na audiência, as partes deverão estar 

acompanhadas de seus advogados ou de defensores públicos (art. 695, 

§4º, CPC). VIII. Não realizado o acordo, passarão a incidir, a partir de 

então, as normas do procedimento comum, observado o art. 335 do CPC, 

hipótese em que o prazo para defesa se iniciará da data da audiência 

inicial de conciliação/mediação (art. 697, CPC) ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição. IX. O não comparecimento injustificado da 

parte autora ou da parte ré à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, §8º). X. Havendo 

desinteresse na autocomposição, o réu deverá fazê-lo, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência (art. 334, §8º). XI. A audiência somente não se realizará se 

ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual (art. 334, §4º, I). XII. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001494-32.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

M. O. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO)

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. G. R. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001494-32.2018.8.11.0045; Valor causa: 

R$ 4.006,00; Tipo: Cível; Espécie: DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)/[Alimentos, 

Guarda, Regulamentação de Visitas, Fixação, Dissolução]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARISVANIA OLIVEIRA SILVA 

Parte Ré: REQUERIDO: ISAC GONCALVES RAMOS DA SILVA Vistos etc. I. 

Recebo a inicial e os documentos que a instrui. II. Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita. III. O presente feito seguirá o rito ordinário, segundo 

dispõe o artigo 40, § 3º da Lei do Divórcio, não revogada neste aspecto 

pelo Código Civil/02, nem pela EC n.º 66/2010. IV. Comprovada a 

paternidade em relação à menor, arbitro alimentos provisórios na 

importância de 30% do salário mínimo, atualmente equivalente a R$ 286,20 

(duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), devidos a partir da data 

da citação. Tenho que este valor atenderá às necessidades mais 

prementes dos alimentandos, levando em consideração que, neste 

momento, ainda não há a comprovação de renda do alimentante, o que 

exige cautela, tendo em vista o princípio da irrepetibilidade que rege a 

verba alimentícia, bem como as consequências do inadimplemento. V. 

Designo audiência de conciliação/mediação para a data de 23/07/2017, às 

14:30 horas, a qual será realizada perante o CEJUSC, nos termos do 

enunciado 27 do FONAMEC. VI. Cite-se a parte requerida para 

comparecimento, intimando-a também acerca da guarda e dos alimentos 

acima fixados, devendo o mandado, no mais, conter apenas os dados 

necessários à audiência e estar desacompanhado de cópia da petição 

inicial (art. 695, §1º, CPC). VII. Na audiência, as partes deverão estar 

acompanhadas de seus advogados ou de defensores públicos (art. 695, 

§4º, CPC). VIII. Não realizado o acordo, passarão a incidir, a partir de 

então, as normas do procedimento comum, observado o art. 335 do CPC, 

hipótese em que o prazo para defesa se iniciará da data da audiência 

inicial de conciliação/mediação (art. 697, CPC) ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição. IX. O não comparecimento injustificado da 

parte autora ou da parte ré à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, §8º). X. Havendo 

desinteresse na autocomposição, o réu deverá fazê-lo, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência (art. 334, §8º). XI. A audiência somente não se realizará se 

ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual (art. 334, §4º, I). XII. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 25849 Nr: 3735-79.2007.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILDES MARCELINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUEIROZ CENTER MOTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONE MARCELINA GARCIA DE 

AQUINO - OAB:9.960-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 Intimação da parte autora para o pagamento dos emolumentos do cartório 

conforme folhas 191 deste processo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 30969 Nr: 683-07.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENO LUIZ MONTAGNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINE MONTEIRO DA SILVA, MANOELITA 

CONCEIÇÃO MONTEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Kuhn - OAB:SC/33460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PINHEIRO - 

OAB:OAB-MT/2621, LUIZ PINHRIRO - OAB:2621

 Intimação da parte autora para que efetue o recolhimento da diligéncia do 

oficial de justiça para o cumprimento do mandado já expedido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 123085 Nr: 2124-76.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR OSÓRIO SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA POLITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO SAULO DA SILVA 

GOLMATI - OAB:MT/5.424-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT, MARCO ANTÔNIO MENDES - OAB:11341/A-MT

 ISTO POSTO, julgo a presente ação improcedente, na forma do art. 487, I 

do CPC, com resolução de mérito, para o fim de declarar a insubsistência 

de qualquer relação obrigacional além do contrato juntado nos autos, não 

havendo qualquer obrigação financeira a ser saldada pela 

Requerida.Condeno a parte Autora ao pagamento de honorários 

advocatícios, em 10%, quanto ao valor total julgado improcedente 

(somatório de todas as pretensões de cobrança).Pagamento das custas 

processuais pelo Autor e multa de litigância de má-fé de 02 salários 

mínimos, destacando que o valor da causa (R$ 2.640,00) é diminuto (art. 
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81, § 2º do CPC).Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Lucas do 

Rio Verde-MT, 19 de junho de 2018.CÁSSIO LUÍS FURIMJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107849 Nr: 2756-39.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCILENE BARBOSA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DAIANY FRANK, 

para devolução dos autos nº 2756-39.2015.811.0045, Protocolo 107849, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101642 Nr: 5890-11.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA, ALAN VAGNER 

SCHMIDEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KAMILLA 

ESPINDOLA FERREIRA, para devolução dos autos nº 

5890-11.2014.811.0045, Protocolo 101642, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104500 Nr: 1027-75.2015.811.0045

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA ALFARO - 

OAB:15.941, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11449/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KAMILLA 

ESPINDOLA FERREIRA, para devolução dos autos nº 

1027-75.2015.811.0045, Protocolo 104500, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 105437 Nr: 1494-54.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIELSON SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Certifico e dou fé que, procedi com a liberação do Alvará na conta 

informada nos autos. Dessa forma, encaminho-os autos ao arquivo.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001044-26.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELSA ROSPIERSKI (EMBARGANTE)

HERMINIO ROSPIERSKI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DE SOUZA OAB - MT11572/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1001044-26.2017.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 10.277.608,75; Tipo: Cível; Espécie: EMBARGOS À EXECUÇÃO 

(172)/[CÉDULA HIPOTECÁRIA, DUPLICATA, EFEITO SUSPENSIVO / 

IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]. Partes do processo: Parte 

Autora: EMBARGANTE: HERMINIO ROSPIERSKI, MARIA ELSA ROSPIERSKI 

Parte Ré: EMBARGADO: SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA 

Vistos etc. 1. A parte autora, qualificada nos autos, ingressou com os 

presente embargos à execução em desfavor da parte requerida, 

igualmente identificada, visando a extinção da ação executiva ou o 

reconhecimento do excesso apontado. Recebida a inicial, determinou-se a 

instrução do feito com as cópias processuais relevantes do feito 

executivo (id. 12268350), todavia, apesar de regularmente intimado, a 

parte embargante quedou-se inerte. É o relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. 

2. Tratando-se de embargos à execução, a instrução do feito com as 

cópias processuais relevantes, nos termos do artigo 914, § 1º do CPC, 

consiste em pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo, sem o qual o feito deve ser extinto sem resolução do 

mérito. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO RETIDO. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE 

INSTRUÇÃO COM PEÇAS PROCESSUAIS RELEVANTES. ART. 914, § 1º, 

DO NCPC. INCUMBE AO EMBARGANTE, NOS TERMOS DO ART. 914, § 1º, 

DO NCPC, O ÔNUS DE INSTRUIR OS EMBARGOS À EXECUÇÃO COM 

CÓPIAS DAS PEÇAS PROCESSUAIS RELEVANTES. NO CASO, O 

EMBARGANTE DEIXOU DE JUNTAR AS PEÇAS ESSENCIAIS PARA A 

COMPREENSÃO E DESLINDE DA CAUSA NO PRAZO LEGAL, MESMO 

INTIMADO PARA TANTO, OBSTANDO A ANÁLISE DAS RAZÕES 

RECURSAIS. PRECLUSÃO. UNÂNIME. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. 

APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70075826222, Décima 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise 

Oliveira da Silva, Julgado em 07/03/2018) APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS 

À EXECUÇÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DA INCIDENTAL. INTIMAÇÃO. 

DESNECESSIDADE. Inexistência de instrução com cópias de peças 

processuais relevantes, no caso, da inicial da ação executiva, do título 

exequendo e da memória de evolução da dívida apresentada pelo credor, 

conduzindo ao não conhecimento da apelação, a teor do disposto no art. 

914, § 1.º do CPC. APELO NÃO CONHECIDO. (Apelação Cível Nº 

70072690803, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 31/05/2017) E no 

caso, o embargante não promoveu o atendimento à emenda, conforme 

determinado no id. 12268350, p. 1, nem juntando as cópias processuais 

relevantes a instruir o feito, nem os respectivos endereços eletrônicos 

(email), tendo juntado apenas o site da empresa, que não é exigência 

legal. Por certo que esta última falta até poderia ser superada, porém não 

a primeira, indispensável para o desenvolvimento válido e regular do 

processo. 3. POSTO ISSO, com base nos artigos 485, IV do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o presente processo sem resolução do seu 

mérito. 3.1. Pela sucumbência e já que devida, atento ao princípio da 

causalidade que a norteia, fica a parte autora condenada no pagamento 

das custas e despesas processuais. Sem honorários, uma vez que 

sequer citado fora o requerido, não podendo se falar em angularização 

processual. 3.2. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas 

do Rio Verde, 7 de maio de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001323-46.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICELLA CLIMACO DA SILVA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)
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RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1001323-46.2016.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 16.339,56; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: MAURICELLA CLIMACO DA SILVA LIMA Parte Ré: RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. 1. 

Cuida-se de ação proposta por Mauricella Climaco da Silva Lima, em face 

do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, todos qualificados 

nos autos, requerendo, em suma, o reestabelecimento do benefício 

auxílio-doença previdenciário. Com a inicial vieram documentos pessoais 

(ID Num. 1499725 pág. 3/5), CNIS (ID Num. 1499733 pág. 2/3), 

requerimentos administrativos e comunicações da decisão (ID Num. 

1499737 – pág 2/11, Laudos Médicos (ID Num. 1499746 – Pág. 2/12) e 

outros. Deferido o pedido liminar (ID Num. 1519325 - Pág. 1/4), o requerido 

foi devidamente citado e apresentou contestação (ID Num. 1984153 – pág 

1/5). Na contestação, aportou a informação de que o autor veio a óbito 

(certidão de ID Num. 11961393). A autora apresentou impugnação em ID 

Num. 3025020 – pág. 1/4. Em 27/03/2018, foi juntado aos autos a certidão 

de Óbito da requerente, conforme Num. 12445043 - Pág. 5. É o breve 

relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. Analisando os presentes autos, resta 

clara a perda do objeto da demanda, uma vez que a pretensão posta em 

litígio restringia-se reestabelecimento de benefício auxílio-doença, 

retratando, deste modo, nítido caso de direito personalíssimo, portanto, 

intransmissível. Se assim é, tenho que a informação contida na certidão ID 

Num. 12445043 - Pág.5, anunciando o óbito da parte interessada, conduz 

inexoravelmente à extinção da ação sem resolução do mérito nos termos 

do art. 485, IX do CPC/2015, conforme precedentes do TJ-RS. APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. TRATAMENTO DOMICILIAR. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO - TEMODAL. ÓBITO DA PARTE AUTORA. DIREITO 

PERSONALÍSSIMO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. 

Cuidando-se de direito personalíssimo - necessidade do medicamento 

Temodal para tratamento domiciliar - e ocorrendo a morte da parte autora, 

impõe-se o decreto de extinção, por perda de objeto. Art. 267, IV e IX, do 

CPC. 2. Tendo sido necessário o ingresso da ação para garantir o direito à 

saúde, providência alcançada em antecipação de tutela, cabível a 

imposição do pagamento dos ônus sucumbenciais à parte demandada. 

Princípio da causalidade. Art. 20, caput, do CPC. JULGARAM EXTINTO O 

FEITO, PREJUDICADO O EXAME DO APELO. (Apelação Cível Nº 

70041238841, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 23/03/2011). APELAÇÃO CÍVEL. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. FALECIMENTO DO AUTOR. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DO ESTADO. I. O 

óbito do autor que postula o fornecimento de medicamentos, impõe a 

extinção do processo, sem resolução de mérito, uma vez que o pedido 

reflete direito subjetivo material personalíssimo e intransmissível. 

Precedentes desta Corte. ... (Apelação Cível Nº 70036280311, Vigésima 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio 

Heinz, Julgado em 23/06/2010). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO 

NÃO-ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO 

PERSONALÍSSIMO. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO. 

EXTINÇÃO DO FEITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. 

RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Versando a demanda sobre 

direito personalíssimo, a morte do autor acarreta a extinção do processo, 

por perda superveniente do objeto. 2. Pretensão de ressarcimento dos 

sucessores do autor falecido quanto a valores desembolsados com a 

aquisição de medicamentos a ele destinados que deve ser deduzida em 

ação própria. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70028880847, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 27/05/2009). Ademais, há que se ter 

em mente a disposição contida no art. 493 do CPC: “Se, depois da 

propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do 

direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em 

consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de 

proferir a sentença.”. 3. DISPOSITIVO. 3.1. ANTE O EXPOSTO, 

considerando se tratar de ação intransmissível por disposição legal, diante 

da morte do autor, julgo extinto o presente feito sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, IX do Código de Processo Civil/2015. 3.2. Sem 

sucumbência, eis que se trata de parte beneficiária da Justiça Gratuita. 

3.3. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO 

VERDE, 3 de maio de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001932-29.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEIMES BORTOLOTTI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001932-29.2016.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 111.696,84; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[ACESSÃO]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: EXECUTADO: DIEIMES 

BORTOLOTTI Vistos. 1. Defiro o pedido de suspensão da execução de ID 

Num. 12361782 – Pág 1/2, forte no artigo 921, III, do CPC. 2. Transcorrido 

in albis o prazo requerido, o feito permanecerá suspenso até que complete 

um (1) ano. 3. Decorrido o prazo máximo de um (1) ano sem que seja 

localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, 

arquive-se. 4. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 3 de maio 

de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1001027-53.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HT GARCIA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME 

(AUTOR)

HT EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIA CANDIDA RODRIGUES BELMONT OAB - MT24465/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELUCON - EMPRESA LUVERDENSE DE CONSTRUCOES LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1001027-53.2018.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU 

COISA (228)/[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / 

TUTELA ESPECÍFICA, DEPOIMENTO]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: HT EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA, HT GARCIA 

TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME Parte Ré: RÉU: 

ELUCON - EMPRESA LUVERDENSE DE CONSTRUCOES LTDA Vistos etc. 

1. Cuida-se de pedido de desistência da ação. Não houve, ainda, 

contestação nos autos. 2. ASSIM, nos termos e para os fins do artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, homologo a desistência da ação, e julgo, por 

corolário, extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 3. Custas e despesas 

processuais pela parte autora desistente. Sem honorários, ante a não 

angularização processual. 4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

após baixas e anotações de estilo. 5. Publique-se. Registre-se. Intime(m)

-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 2 de maio de 2018. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002493-53.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS MUNARETTO (RÉU)

JOAO CARLOS DALAVERA (RÉU)

ARNALDO RUGINI KNEBEL (RÉU)

EUCLIDES MENEZES KNEBEL (RÉU)

LUIZ ROBERTO DALAVERA (RÉU)

LOTARIO WILGES DE OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002493-53.2016.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 202.399,34; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: RÉU: JOAO CARLOS 

DALAVERA, ARNALDO RUGINI KNEBEL, EUCLIDES MENEZES KNEBEL, 

LUIZ ROBERTO DALAVERA, LOTARIO WILGES DE OLIVEIRA, DOMINGOS 

MUNARETTO Vistos. 1. Manifeste-se a parte autora quanto ao necessário 
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para a citação de todos os requeridos, no prazo de 10 dias. 2. Após, às 

providências. 3. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 19 de 

abril de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002936-67.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA OAB - MT0016427A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. C. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002936-67.2017.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 7.200,00; Tipo: Cível; Espécie: GUARDA (1420)/[Guarda, 

Fixação]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MEYSNER 

AELLEN VIEIRA Parte Ré: REQUERIDO: RICARDO DA COSTA RODRIGUES 

Vistos etc. 1. Nos termos do artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo 

Civil, homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes às Doc. Num. 10581260 - Pág. 1/3, restando 

extinto o processo com resolução do mérito. 2. Isento de custas, eis que 

as partes são beneficiárias da assistência judiciária gratuita. 3. Tem-se 

entendido que: “As sentenças meramente homologatórias não precisam 

ser fundamentadas” (RT 615/57), inclusive as homologatórias de 

transação (RT 621/182). 4. INTIME-SE a parte autora para apresenta 

cálculo atualizado do débito alimentar e, APÓS, incontinenti, tendo em vista 

o noticiado que o requerido não cumpriu com sua obrigação, INTIME-SE o 

executado para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o pagamento da 

dívida acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 

10% e de honorários advocatícios também de 10%, além da penhora de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito. 5. Efetuado o 

pagamento parcial do débito, a multa e os honorários incidirão sobre o 

restante (art. 523, § 2º, CPC). 6. Não efetuado o pagamento, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, com os acréscimos correspondentes 

(multa e honorários), intimando-se o executado de imediato do teor do 

respectivo auto. 7. Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, 

iniciar-se-á, independentemente de nova intimação, o prazo de 15 dias 

para que o executado apresente sua impugnação (art. 525, CPC), 

podendo a parte exequente requerer à serventia, desde logo, a expedição 

de certidão para fins de protesto, nos termos do artigo 517 do CPC. 8. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 

7 de maio de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1000757-29.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CARLA PAPADIUK DE CARVALHO CHENET (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIR JARDIM SANTANA OAB - MT22424/O (ADVOGADO)

MARCELA SANTANA MIRANDA OAB - MT15861/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CEZAR DA LUZ (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1000757-29.2018.8.11.0045. AUTOR: 

ANA CARLA PAPADIUK DE CARVALHO CHENET RÉU: JULIO CEZAR DA 

LUZ Vistos etc. 1. Cuida-se de pedido de desistência da ação. Não houve, 

ainda, contestação nos autos. 2. ASSIM, nos termos e para os fins do 

artigo 200, parágrafo único, do CPC, homologo a desistência da ação, e 

julgo, por corolário, extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 3. Pela 

sucumbência e já que devida, nos moldes do artigo 90 do CPC, condeno a 

parte que desistiu ao pagamento das custas e despesas processuais. 

Sem honorários. 4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após 

baixas e anotações de estilo. 5. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. 

Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 10 de maio de 2018. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005160-75.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVELINE DE LIMA BARBOSA (AUTOR)

ALEXANDRE MARANHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO GUILHERME SCHNITZER NETO OAB - MT15819/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO DOS SANTOS FILHO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1005160-75.2017.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 8.750,32; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[NOTA 

PROMISSÓRIA]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ALEXANDRE 

MARANHO, EVELINE DE LIMA BARBOSA Parte Ré: RÉU: GILBERTO DOS 

SANTOS FILHO Vistos. 1. A gratuidade da justiça não deve ser admitida 

na hipótese em tela, já que não restou suficientemente demonstrada a 

impossibilidade do(a)(s) autor(a)(es) em suportar as despesas 

processuais. Com efeito, compulsando o material cognitivo produzido no 

processo, principalmente da dicção da petição inicial, deflui-se que 

subsistem vestígios externos que detém a capacidade de demonstrar que 

a(o) requerente não se enquadra no conceito de pobreza e miserabilidade 

e tampouco que, dado o valor das custas judiciais, pode, no estado 

potencial, ser privada(o) do acesso do acesso ao Poder Judiciário, sem 

prejuízo do sustento próprio ou da unidade familiar. No caso, o(a)(s) 

autor(a)(es) intimados a juntar documentos que comprovem sua 

hipossuficiência, não conseguiram demonstrar suas alegações de 

miserabilidade, uma vez que a autora nada juntou a demonstrar o alegado, 

e quanto ao autor, da análise ao Holerite juntada a ID Num. 12206848, não 

se pode concluir pela pronta impossibilidade de arcar com as despesas 

processuais, o que, no quadro formado, afasta o quadro de 

hipossuficiência traçado pela legislação de regência. 2. Assim, indefiro o 

pedido de Justiça Gratuita veiculado. 3. Intime-se, portanto, a autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o recolhimento das custas e 

despesas de ingresso, sob pena de extinção, consoante dispõe o artigo 

290 c/c 321, parágrafo único, do CPC. 4. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS 

DO RIO VERDE, 27 de abril de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001774-03.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA KUNZLER DUTRA OAB - MT24640/O (ADVOGADO)

VALDIR MATHEUS PAIVA DE SOUZA OAB - GO0034384A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO KREIN (REQUERIDO)

MAX HARLEN ARAUJO PINHEIRO LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CERTIDÃO TRIAGEM Certifico que fica redesignada a 

audiência para o dia 07/08/2018 às 9:00h no Cejusc deste Juizo. LUCAS 

DO RIO VERDE, 19 de junho de 2018. BELQUES SOLANGE GRISA LESEUX 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1912, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 TELEFONE: (65) 

35492787

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 113369 Nr: 5709-73.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS NUNES ZANCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT, JHONY 

NICACIO CLEMENTE - OAB:18294/MT, WILLIAN GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:18400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333/MT, FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13033

 3. Ante o exposto, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos vertidos na inicial.3.1. 
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Com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, CONDENO a 

parte autora ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios 

que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

ficando tais verbas suspensas pelo prazo de 05 (cinco) anos em razão da 

gratuidade de justiça.3.2. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas de estilo.3.3. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 111860 Nr: 4850-57.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS NASCIMENTO TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 3.1. Tecidas estas considerações e gizadas as razões de decidir, com 

base nos artigos 1º, III, 5º, V e X, da CF e 186 do Código Civil, julgo 

procedente o pedido contido na inicial, para o fim de:a) DECLARAR a 

inexistência da dívida concernente aos valores de R$ 423,34 

(quatrocentos e vinte e três reais e trinta e quatro centavos) referente ao 

contrato 2195485);b) CONFIRMAR os efeitos da liminar anteriormente 

concedida; c) CONDENAR a ré no pagamento à parte autora da 

importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), relativamente aos danos 

morais sofridos, devidamente acrescida da correção monetária calculada 

pelo INPC e dos juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 

1º, CTN), ambos devidos desde a data da presente sentença até o efetivo 

pagamento (Súmula 362, STJ e, quanto aos juros, inaplicável a Súmula 54 

do STJ, já que antes do arbitramento não há como existir mora).d) 

CONDENAR, ainda, a parte requerente, no pagamento de multa de 2% 

sobre o valor da causa, a ser revertido em favor do Estado de Mato 

Grosso.3.2. Pela sucumbência, atento ao princípio da causalidade que a 

norteia, fica a parte ré condenada no pagamento da integralidade das 

custas e despesas processuais, além da verba advocatícia ao advogado 

do autor que, nos termos do artigo 85, § 2, do CPC e, considerando-se o 

trabalho por ele realizado, fixo em 20% sobre o valor da condenação.3.3. 

Intime-se o Estado de Mato Grosso para as providências que entender 

cabíveis.3.4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 2976 Nr: 2279-02.2004.811.0045

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GM, RM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JM, HM, OTILIA MEINERS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE WILLIAM DE 

ANDRADE - OAB:10.295-MT, FABIA MARA P. FAVARETTO DE 

ANDRADE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELNA BEATRIZ DA COSTA - 

OAB:186.845-A/MS

 Vistos.

1. Intime-se o executado para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o 

pagamento da dívida acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios também de 10%, 

além da penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

débito.

 2. Efetuado o pagamento parcial do débito, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

3. Não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, com os acréscimos correspondentes (multa e honorários), 

intimando-se o executado de imediato do teor do respectivo auto.

 4. Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á, 

independentemente de nova intimação, o prazo de 15 dias para que o 

executado apresente sua impugnação (art. 525, CPC), podendo a parte 

exequente requerer à serventia, desde logo, a expedição de certidão para 

fins de protesto, nos termos do artigo 517 do CPC.

5. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 1765 Nr: 1386-40.2006.811.0045

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMALDO MEINERZ, GERALDO MEINERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE MEINERZ, HONORIO MEINERS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIANS REINALDO DE 

ANDRADE - OAB:3.316-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, LIANA MARA COCCO MUNARETTO - OAB:7134/MT

 Vistos.

1. Defiro o pedido de desarquivamento e vistas do feito pelo prazo de 15 

dias.

2. Após, nada sendo requerido, arquive-se.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 34776 Nr: 144-07.2010.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA JULIA JUNGES, ZENITA DOS PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para atendimento ao requerimento ministerial de 

fls. 140/142.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 37168 Nr: 2205-35.2010.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTAVIO FURQUIM DE ARAUJO SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROQUE DOS SANTOS, SADIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AUGUSTO CUISSI - 

OAB:14430

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 Intimação da parte autora para que manifeste-se tendo em vista a o 

petitório de fls. 581/582(requerido).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 112175 Nr: 5022-96.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIR JOSE DOS SANTOS CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 3. Ante o exposto, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos vertidos na inicial.3.1. 

Com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, CONDENO a 

parte autora ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios 

que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

ficando tais verbas suspensas pelo prazo de 05 (cinco) anos em razão da 

gratuidade de justiça.3.2. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 96236 Nr: 2932-52.2014.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REJANE ALICE ELY, ADOLAR SEBALDO ELY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR GARCIA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA 

JUNIOR - OAB:13224

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 3. ANTE O EXPOSTO, com base no art. 487, I, do CPC, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos formulados nos presentes embargos, para o fim 

de determinar o afastamento da cláusula penal e o prosseguimento da 

execução em apenso, observando-se a aplicação de juros legais de 1% 

ao mês, de forma simples, incidente sobre o valor contratado, no importe 

de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), a partir de 17/07/2013, nos 

termos da cláusula 2.1.2 da avença, abatendo-se, contudo, os valores 

comprovadamente pagos (indicados às f. 94/97). 3.1. Pela sucumbência e 

já que recíproca, atento ao princípio da causalidade que a norteia, fixo os 

honorários em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido (art. 85, § 

2º, CPC). Considerando que os litigantes foram em parte vencedor e 

vencido (art. 86, CPC), o autor arcará com 50% e o requerido 50% dos 

honorários, das custas e despesas processuais, vedada a compensação. 

3.2. Após o trânsito em julgado e nada mais sendo requerido, arquive-se, 

com extração de cópia desta sentença e dos bens ofertados em caução 

(f. 159/160) e juntada nos autos em apenso (código 92339).3.3. 

Renove-se o determinado à f. 184. De outro lado, tendo em vista a 

existência de débito e o prosseguimento da demanda executiva, indefiro, 

por ora, o pedido de f. 191/192, sem prejuízo da reanálise por ocasião do 

trâmite do processo executivo.3.3. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 41328 Nr: 1634-30.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES 

BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENOR CASONATTO, SADY CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB-MT 9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para que fique ciente da certidão negativa:"Intimação 

do autor, para que junte aos autos guias de preparo de distribuição de 

carta precatória, a ser cumprida na comarca de Sorriso-MT.

BEM COMO Intimação do autor, para que junte aos autos guias de preparo 

de distribuição de carta precatória, a ser cumprida na comarca de 

Sorriso-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 43059 Nr: 3365-61.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO LOBO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JACOB FERREIRA 

CALDAS - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT

 3. DIANTE DO EXPOSTO, julgo parcialmente procedente a presente 

impugnação ao cumprimento de sentença, para extirpar dos valores 

executados a importância referente a multa contratual.4.Pela 

sucumbência, e já que devida, atento às premissas fixadas no REsp n. 

1.134.186/RS e também ao disposto no artigo 85, § 2º do CPC, condeno a 

parte impugnada no pagamento das custas e despesas processuais, além 

de verba advocatícia, que fixo em 10% do proveito econômico obtido.5. 

Preclusa a presente decisão, intime-se o exequente para apresentar 

planilha de crédito atualizado.6. Ato contínuo, concluso para análise do 

pedido de f. 157/158.7. Intimem-se. Cumpra-se.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001259-65.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1001259-65.2018.8.11.0045. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S/A contra 

Vanderlei Oliveira da Silva, que objetiva a realização da busca e 

apreensão do bem móvel alienado fiduciariamente. Foi ordenada a emenda 

da petição inicial. A requerida, devidamente intimada, não cumpriu com as 

exigências previstas na ordem judicial. Vieram os autos conclusos para 

deliberação. É o relatório. Passo a decidir. Com efeito, a viabilidade da 

ação de busca e apreensão de bem, decorrente de obrigação contratual, 

garantida através da constituição de cláusula de alienação fiduciária, parte 

do pressuposto, como pré-requisito indispensável de validade, da 

comprovação da mora do devedor — que desponta como consequência 

da falta de pagamento da prestação na data pré-fixada de vencimento 

(mora ‘ex re’) e deve se manifestar por intermédio da demonstração de 

concretização de notificação extrajudicial ou judicial ou do protesto do 

título [art. 2.º, § 2.º e art. 3.º ‘caput’ do Decreto-lei n.º 911/1969; Súmula 

n.º 72 do Superior Tribunal de Justiça]. A constituição em mora do 

devedor, concretizada por intermédio da expedição de carta, guarnecida 

com aviso de recebimento, apenas adquire validade/viabilidade técnica se 

comprovada a entrega da notificação no endereço contratual do devedor, 

dispensada a efetiva notificação pessoal. Isso significa dizer, por 

inferência racional, que a devolução do aviso de recebimento, desprovido 

da efetiva notificação, porque o devedor não mais reside no endereço ou 

porque “não foi procurado” ou por “entrega interna não autorizada”, 

compromete a validade da notificação e exige/demanda, para o efeito de 

constituição regular da mora contratual, que se concretize a notificação, 

mediante a expedição de edital, através de protesto do título Ademais, de 

suma importância enfatizar, também, que a constituição em mora do 

devedor, derivada de protesto de título, mediante a expedição de edital, 

somente adquire validade/viabilidade técnica se demonstrada a ocorrência 

de quaisquer das hipóteses preconizadas no art. 15 da Lei n.º 9.492/1997 

ou se comprovado o esgotamento de todos os meios convencionais de 

notificação pessoal [cf.: STJ, AgRg no Ag n.º 1.386.153/RS, 3.ª Turma, 

Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 17/05/2011; STJ, AgRg no Ag n.º 1.229.026/PR, 

3.ª Turma, Rel.: Min. Massami Uyeda, j. 04/02/2010; STJ, AgRg no AREsp 

n.º 331.779/RS, 4.ª Turma, Rel.: Min. Luis Felipe Salomão, j. 06/08/2013; 

STJ, AgRg na MC n.º 10.556/GO, 4.ª Turma, Rel.: Min. Jorge Scartezzini, j. 

12/12/2005]. Por via de consequência, diante desta moldura, tomando-se 

em consideração que a notificação extrajudicial do devedor não se 

efetivou de forma válida, pois a carta não foi entregue no endereço 

(evento n.º 12509451, pág. 9) e também porque a notificação por edital 

não foi precedida da demonstração da ocorrência de esgotamento de 

todos os meios convencionais de notificação pessoal do devedor, 

conclui-se, por inferência racional, não caracterizada e válida a 

constituição em mora do devedor. A empresa requerente, devidamente 

intimada para emendar a petição inicial, quedou-se inerte, limitando-se a 

promover a reabertura da discussão do tema. Portanto, diante desta 

perspectiva, considerando-se que a petição inicial não contém os 

documentos imprescindíveis para o ajuizamento da demanda, considero 

que a extinção do feito, sem a abordagem de seu mérito, é medida que se 

impõe. Ante o exposto, com lastro no conteúdo normativo do art. 485, 

inciso I c/c o art. 434, ambos do Código de Processo Civil/2015, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO sem a resolução do mérito. Custas judiciais 

integralizadas quando do ajuizamento da petição inicial. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 13 de junho de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002347-75.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA CRISTINA DE LIMA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA OAB - MT0004049A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO FERMINO DE LIMA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):
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CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002347-75.2017.8.11.0045. Compulsando detidamente o 

feito, verifica-se que apenas Tereza Bernini de Lima e Adilson Fermino de 

Lima demonstraram a relação de parentesco traçada com o ‘de cujus’, 

conforme certidão de casamento religioso acostada ao ID n.º 8301192 e 

carteira de identidade acostada ao ID n.º 8301160. Diante disto, intime-se a 

inventariante para que, no prazo de 10 (dez) dias, acoste aos autos 

documento hábil a demonstrar a relação de parentesco dos herdeiros Leila 

Cristina de Lima Gomes e Arquimedes Fermino de Lima com o ‘de cujus’. 

Após, voltem-me os autos conclusos para prolação de sentença. Lucas 

do Rio Verde/MT, em 19 de junho de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 6621 Nr: 1348-04.2001.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO E ATACADO PATO 

BRANCO, SADY CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:, GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1348-04.2001.811.0045 – CÓD. 6621.

A requisição de informações, dirigida a entidades públicas, com o objetivo 

de amealhar elementos/dados privativos do devedor, para efeito de 

viabilizar a concretização da penhora de bens, justifica-se, tão somente, 

se exauridos todos os mecanismos extrajudiciais e administrativos, 

disponíveis ao exequente, para a obtenção de informações do executado 

[cf.: STJ, REsp n.º 659.127/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Gilson Dipp, j. 

23/11/2004; STJ, AgRg no REsp n.º 627.669/RS, 1.ª Turma, Rel.: Min. José 

Delgado, j. 19/08/2004]. Logo, diante desta moldura, tomando-se em 

consideração que existem evidências que demonstram a adoção, por 

parte da exequente, de diligências com o objetivo de obter informações 

acerca da existência de bens passíveis de penhora, devido à falta de 

informações que assegurem a existência de bens, livres e 

desembaraçados, passíveis de constrição judicial, DETERMINO a 

realização de consulta, junto ao sistema eletrônico InfoJud, com o 

propósito de obter as duas últimas declarações de imposto de renda do 

executado.

Com a juntada da resposta da consulta, intime-se a exequente, para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 06 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111237 Nr: 4552-65.2015.811.0045

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LUIS PEGORINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TARCISIO 

ALEXANDRE DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

4552-65.2015.811.0045, Protocolo 111237, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111486 Nr: 4658-27.2015.811.0045

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LUIS PEGORINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TARCISIO 

ALEXANDRE DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

4658-27.2015.811.0045, Protocolo 111486, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000696-08.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DE FATIMA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MACIR DIAS DE OLIVEIRA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000696-08.2017.8.11.0045. Proceda-se à citação dos 

herdeiros necessários, relacionados no item II das primeiras declarações 

(evento nº 6794577), mediante carta guarnecida com aviso de 

recebimento, para os termos do inventário e partilha de bens [art. 626 do 

Código de Processo Civil/2015]. Proceda-se à intimação da inventariante 

para que, no prazo de 20 (vinte) dias, providencie a apresentação da guia 

de recolhimento do ITCD ou certidão de isenção, e certidão negativa de 

débitos, expedida pela Fazenda Pública Estadual, que demonstre a 

quitação/isenção dos tributos relativos aos bens do espólio. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 19 de junho de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001947-27.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HABITABEM - RIO VERDE IMOVEIS EIRELI - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SÉRGIO ALVES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo nº 1001947-27.2018.8.11.0045. Compulsando os autos, 

verifica-se que a presente demanda foi distribuída erroneamente para este 

Juízo, pois a petição inicial foi endereçada ao Juízo do Juizado Especial 

Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. Diante disto, Determino a 

remessa deste processo ao Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca 

de Lucas do Rio Verde/MT, que detém competência para apreciar a 

matéria da demanda. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de junho 

de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 88967 Nr: 2874-83.2013.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY BESSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSÂNIA SOUSA OLIVEIRA - 

OAB:18513

 Vistos etc.,

Denúncia – fls. 05/08.

Recebimento da denúncia em 30/05/2015 – fl. 192v.

Citação pessoal do acusado – fl. 210.

Resposta à acusação por meio de advogado constituído – fls. 211/212.

Instrução Probatória – fls. 240/243 e 249/252.
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Memoriais escritos da Acusação – fls. 255/270.

Memoriais escritos da Defesa – fls. 300/313.

Pronúncia – fls. 314/317, dando o réu Wanderley Bessa como incurso no 

crime de homicídio tentado qualificado pelo recurso que dificultou a defesa 

da vítima (art. 121, §2º inciso VI, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código 

Penal).

Intimação pessoal do acusado da sentença de pronúncia – fl. 325.

Interposição de recurso em sentido estrito pela Defesa do acusado (fl. 

322), razões recursais (fls. 330/336).

Contrarrazões recursais pela Acusação – fls. 338/346.

Reapreciação da matéria por este Juízo, em sede de juízo de retratação, 

mantendo a sentença de pronúncia – fl. 347.

Acórdão negando provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela 

Defesa contra a sentença de pronúncia – fl. 372/verso.

Trânsito em Julgado do acórdão – fl. 375.

É o sucinto relatório, e não havendo nulidades a serem sanadas ou fatos a 

serem esclarecidos (Art. 423, I, do CPP), o presente feito encontra-se 

pronto para julgamento pelo Tribunal do Júri.

Defiro o rol de testemunhas apresentado pelas partes às fls. 316 e 357.

Designo julgamento para o dia 04 de junho de 2019, às 08h00min.

Intime-se o Ministério Público, o réu, requisitando-o, se necessário e, seu 

Defensor, bem como as testemunhas arroladas pelas partes na fase do 

art. 422, do CPP, residentes nesta Comarca.

Quanto as residentes fora desta Comarca faculto as partes a 

apresentação das mesmas, independentemente de intimação (RTs 

519/434, 464/349, 558/312, 559/312).

A Gestora Judicial providenciará o preparo do presente processo para 

julgamento pelo Tribunal do Júri, devendo observar cumprir todas as 

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 147442 Nr: 7857-86.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL DA SILVA SANTOS, MATEUS DA SILVA 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DO NASCIMENTO 

SILVA - OAB:OAB/MT 16947-O

 Vistos etc.,

A Defesa do acusado Joel da Silva Santos, por ocasião dos memoriais 

finais escritos, afirmou que o pedido de diligências constante no termo de 

audiência de fl. 153 não se trata de utilização de “detector de mentira”, 

mas sim a realização de exame psicológico nos acusados Joel e Mateus e 

na testemunha de defesa Antônio, para o fim de atestar a personalidade e 

indícios de memórias falsas em suas alegações.

Assim sendo, DEFIRO o pedido da Defesa dos acusados e, de 

consequência, determino a realização de exame psicológico nos 

acusados Joel e Mateus e na testemunha de defesa Antônio, para o fim de 

atestar a personalidade e indícios de memórias falsas em suas alegações, 

se possível.

Para tanto, e considerando que na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT 

não há perito oficial nessa área, nomeio os médicos psiquiátricos, Dra. 

Vania Sato Ikuhara - CRM/MT 6954 e Dr. Zanizor Rodrigues da Silva – 

CRM/MT 994, os quais devem ser intimados da presente nomeação, bem 

como para apresentarem proposta de honorários no prazo de 03 (três) 

dias, a serem arcados pelos acusados/requerentes.

 Após, intime-se a Defesa para, no prazo de 03 (três) dias, depositar os 

honorários, quando deverão ser intimados os profissionais nomeados 

para apresentarem o laudo no prazo de 10 (dez) dias.

 Feito isso, intimem-se as partes para, querendo, manifestarem no prazo 

de 03 (três) dias, vindo-me na sequência conclusos.

Indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita, vez que os acusados 

não demonstraram hipossuficiência financeira na forma da lei, maxime 

quando constituiu advogado particular, não sendo assistido pela 

Defensoria Pública Estadual, existente nesta Comarca.

Intime-se. Dê ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 129489 Nr: 5389-86.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEYTON BARBOSA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEITOR PEREIRA MARQUEZI - 

OAB:20225 B/MT

 Impulsiono o presente feito nos termos da CNGC e da Legislação vigente 

para INTIMAR o Reeducando, na pessoa de seu procurador para que fique 

CIENTE do cálculo de fls. 48, MANIFESTANDO-SE no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 82810 Nr: 2246-31.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVAL DE OLIVEIRA TECCHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS PEREIRA - 

OAB:11810/MT

 Impulsiono o presente feito nos termos da CNGC e da Legislação vigente 

para INTIMAR o Reeducando, na pessoa de seu procurador para que fique 

CIENTE do Cálculo de Pena expedido as fls. 276, MANIFESTANDO-SE no 

prazo legal.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002814-54.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WENNEY FERREIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição do recurso inominado, INTIMO a parte recorrida para, 

querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Lucas do Rio Verde - 

MT, 19 de junho de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004122-28.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL DE CASTRO LIMA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição do recurso inominado, INTIMO a parte recorrida para, 

querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Lucas do Rio Verde - 

MT, 19 de junho de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010388-43.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RITA SIMONE RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)
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CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010388-43.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: PEDRO RODRIGUES DA SILVA 

EXECUTADO: RITA SIMONE RODRIGUES DA SILVA Visto. Indefiro o pedido 

de remoção do veículo, uma vez que a executada sequer foi intimada da 

penhora realizada. Intime-se a executada da penhora. Caso não seja 

encontrada no endereço da inicial, poderá ser encontrada no PSF X, bairro 

Cerrado (id.11998970), bem como deverá indicar o local onde o veículo se 

encontra e na mesma oportunidade deverá o oficial de justiça realizar a 

avaliação do bem, advertindo que poderá opor embargos à execução no 

prazo legal, desde que apresente garantia em juízo. Intimada a executada 

da penhora e transcorrido o prazo in albis, defiro a remoção do veículo. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 05 de 

junho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003766-33.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

INEIDE SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL CARVALHO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Certidão do Trânsito em 

Julgado Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

Nesse passo, INTIMO a parte autora para requerer o que de direito no 

prazo legal, sendo certo que, decorrido o prazo, os autos serão remetidos 

ao arquivo. Lucas do Rio Verde - MT, 19 de junho de 2018. Fabio Lucio da 

Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010551-57.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN ANTONIO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO E FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT0010133A-O (ADVOGADO)

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010551-57.2015.8.11.0045. REQUERENTE: RENAN ANTONIO GOMES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO E FINANCIAMENTOS S/A Vistos. 

Insurge-se o executado quanto ao valor cobrado na fase de cumprimento 

de sentença, asseverando que cumpriu na íntegra, juntando aos autos, 

comprovante de pagamento no valor de R$ 5.502,54 (cinco mil quinhentos 

e dois reais e cinquenta e quatro centavos). O exequente, por sua vez, 

argumenta que o valor devido era de R$ 6.382,82 (seis mil, trezentos e 

oitenta e dois reais e oitenta e dois centavos), restando o executado 

inadimplente na quantia de R$ 880,28 (oitocentos e oitenta reais e vinte e 

oito centavos). É o relatório. Fundamento e decido. Compulsando os 

documentos trazidos aos autos, verifica-se que o valor pago não inclui a 

multa do artigo 475-J do CPC conforme se comprova pelo documento 

juntado no id. 4307748. Deste modo, tendo o devedor efetuado o 

pagamento de R$ 5.502,54 (cinco mil quinhentos e dois reais e cinquenta e 

quatro centavos), restou configurada a inadimplência de R$ 880,28 

(oitocentos e oitenta reais e vinte e oito centavos). Aplicando-se ao valor 

inadimplente a multa combinada entre as partes e a atualização, 

encontra-se o valor depositado de R$ 869,71 pleiteados pelo exequente e 

depositado, a título de caução, pelo executado no id. 11291033, não 

havendo que se falar em nova atualização. Isto posto, rejeito os embargos 

apresentados e homologo o cálculo apresentado no id. 7247530, decidindo 

o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. 

Após o trânsito em julgado, expeça-se alvará de levantamento do valor 

depositado nos autos em favor do credor (dados constantes no ID 

11333562). Cumpridas todas as determinações, arquive-se com as 

cautelas legais. Dispensado o registro. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Projeto de sentença submetido à homologação da MM. Juíza de Direito, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Lucas do Rio Verde, 19 de junho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001219-54.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS GUEDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001219-54.2016.8.11.0045. REQUERENTE: ELIAS GUEDES DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, LG 

ELECTRONICS DO BRASIL LTDA PROJETO DE SENTENÇA DE EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO 1. Cuida-se embargos de declaração em que a parte 

Embargante alega omissão/contradição na sentença prolatada ID de nº. 

11603413. 2. Conheço dos embargos porque tempestivos. 3. No mérito, 

desacolho os embargos. Infere-se que a parte embargante, por discordar 

com a fundamentação declinada na sentença de mérito, pretende, pela via 

dos aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Não há o que 

aclarar ou colmatar no ato decisório, o que fulmina o meio impugnativo ora 

manejado. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido, o que 

não se compadece com o recurso ora manejado, pois o Estado-juiz, ao 

declarar seu entendimento, fundando-o em alguma disposição legal, em 

algum elemento de prova que lhe passou convencimento, ou, ainda, em 

alguma corrente jurisprudencial, está, por conseguinte, afastando a 

incidência de qualquer outro dispositivo de lei, de qualquer outra 

circunstância probatória e também das eventuais outras posições 

jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição deve ser 

prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, cumprindo 

declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. Dessa 

forma, o Julgador não está obrigado a examinar todos os fundamentos 

legais alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que pode decidir a 

causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o 

seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC/2015. Ou 

seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em 

que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas 

que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito. 

Confira-se a seguinte ementa: Ementa PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES ENSEJADORAS DO 

RECURSO. 1. A acolhida dos embargos declaratórios só tem cabimento 

nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade, ou, por construção 

pretoriana integrativa, erro material. 2. Estando evidenciada a tese jurídica 

em que se sustenta a decisão proferida nesta Instância, não é necessário 

declarar os dispositivos legais em que se fundamenta. 3. Desnecessária a 

menção a todas as teses invocadas pelas partes e que não foram 

consideradas significativas para o desate da lide. 4. Opostos os embargos 

de declaração, se o Tribunal recusar-se a suprir omissão por entendê-la 

inexistente, está preenchido o requisito do prequestionamento sobre a 

matéria dos embargos. (TRF-4, AC 56365120124049999 PR 

0005636-51.2012.404.9999, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, 

Julgamento: 22/05/2-13, Órgão Julgador: SEXTA TURMA, Publicação: D.E. 
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04/06/2013) Ementa EMBARGOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. OBJETIVO DE 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. REJEIÇÃO. Não está o órgão julgador 

vinculado aos argumentos da parte recorrente, tampouco deve discorrer 

sobre todos os dispositivos legais invocados. A avaliação da prova é feita 

segundo a livre convicção do magistrado, que deve expor claramente os 

fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram o "decisum". Os 

embargos declaratórios também não se prestam para a rediscussão da 

matéria ou para prequestionamento de dispositivos. EMBARGOS 

REJEITADOS. (Embargos de Declaração Nº 70017468810, Terceiro Grupo 

de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgado em 02/03/2007) Friso, uma vez mais, que o decisório não 

padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as 

hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Cito: ementa PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 

ADVOGADO DA UNIÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - 

GAE. EXCLUSÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE 

INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - 

GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO 

CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão 

embargado não padece de vícios de omissão, contradição ou 

obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, 

estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam. 2. 

Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que 

se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento 

processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, 

contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela 

decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 

535 do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 

1353016/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 03/09/2013) 4. Posto isto, OPINO pelo 

DESACOLHIMENTO dos presentes embargos, porquanto, como dito acima, 

não objetivam aclarar ou a integrar o julgado, tendo em vista que o meio 

impugnativo ora manejado busca, tão só, modificar o entendimento 

declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria ora impugnada, o que não se 

compacede com o recurso manejado. Posto isso, desacolho os embargos. 

Intimem-se. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juíza de 

Direito, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Lucas do Rio Verde, 19 de junho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000675-95.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ENGELBERTO ALEXANDRINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

SBS CONSULTORIA EM GESTAO DE ATIVOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000675-95.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ENGELBERTO ALEXANDRINO 

DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

SBS CONSULTORIA EM GESTÃO DE ATIVOS S.A. Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo 

ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

pedido de reparação por danos morais e materiais, com pedido de tutela 

de urgência, que ENGELBERTO ALEXANDRINO DOS SANTOS move em 

desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e SBS 

CONSULTORIA EM GESTÃO DE ATIVOS S.A. Pugnou pela ilegibilidade do 

título protestado e requereu danos pela inclusão indevida. Rejeito a 

preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo reclamado, uma vez que 

o apresentante do título possui legitimidade para responder pelos danos 

causados diante do protesto de título por ele apresentado. Fundamento e 

decido. A parte Reclamante foi surpreendida com o protesto no cartório de 

títulos – data do protesto 04/07/17, no valor protestado R$ 33.394,66 

(trinta e três mil trezentos e noventa e quatro reais e sessenta e seis 

centavos), nº do título 100575399, alegando que teve seu nome 

negativado de forma indevida, visto que a dívida já havia pago o valor 

devido em 12/06/17. Ocorre que, embora tenha negado a culpa, a 

reclamada prova com a juntada de documentos que é parte legítima e 

beneficiário do valor protestado, sendo patente pelas mensagens, e-mails 

e toda documentação acostada aos autos que a cobrança é indevida. 

Assim, tenho que a demandada utilizou-se inadvertida e sem cautela dos 

dados da parte autora, sem confirmar a veracidade das informações que 

lhe foram repassadas, de tal sorte que indiscutível o seu erro ao 

providenciar a inclusão do nome da parte reclamante em cadastro 

negativador com fundamento em falta de pagamento. A reparação do dano 

é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal, como 

pelo art. 186, do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código 

de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez 

que no presente caso restou patente a desídia da requerida. A 

responsabilidade da empresa reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe: O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. No que tange ao quantum 

indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da 

inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos 

autos, e, ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua 

fixação, reputo justa e razoável a condenação da parte reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelos danos 

morais, sem que isso importe em enriquecimento indevido. Também, como 

medida de caráter pedagógico. Diante do breve exposto, com arrimo no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido inicial para CONDENAR ambas as partes 

reclamadas, solidariamente, a pagarem à parte autora o valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais) pelos danos morais, acrescido de juros de 1% (um 

por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária medida 

pelo INPC, a incidir a partir desta decisão, e para declarar inexistente o 

débito sub judice, extinguindo o processo com resolução de mérito. 

Também, tendo em vista o teor do julgamento desta ação, determino que 

as reclamadas cancelem o protesto indevido, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de fixação de multa em caso de descumprimento. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Projeto de 

sentença submetido à homologação da MM. Juíza de Direito, conforme art. 

40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 19 de junho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005122-63.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN SOUSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):
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MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005122-63.2017.8.11.0045. REQUERENTE: WILLIAN SOUSA DOS 

SANTOS Vistos em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no 

art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de 

produção de prova em audiência. Passo a análise de MÉRITO. No mérito, a 

demanda é procedente. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débitos c.c. indenização por danos materiais e morais, em síntese, aduziu 

a parte autora WILLIAN SOUSA DOS SANTOS que desconhece a 

restrição em seu nome por uma suposta dívida contraída junto à BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A., no valor de R$ 680,45 (seiscentos e oitenta 

reais e quarenta e cinco centavos), inscrito na data de 16/05/17. Contudo, 

esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com a ré, razão pela qual 

não se justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas 

inadimplentes. A requerida por seu turno, informou que adotou todas as 

medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, 

e entende que inexiste a obrigação de reparar o dano Pois bem, 

considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha afirmado 

que tomou todas as providências no sentido de verificar os pressupostos 

de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum deles, nem 

mesmo o contrato celebrados com a parte autora, de sorte que a questão 

relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, já que não há 

prova sequer da contratação. O documento deveria ter acompanhado a 

contestação, o que não ocorreu. Assim, a ré não fez prova de que a parte 

autora tenha contratado os seus serviços. Logo, restam incontroversos, 

os fatos e documentos da exordial. Se isso não bastasse, consoante às 

regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor, saliento que a requerida também não comprovou as 

hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da 

exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde objetivamente 

pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem 

respaldo a inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao 

crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral 

sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. 

Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas por uma 

pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em razão de 

injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade e 

afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 

crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais do proponete junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Além disso a 

ré ao aceitar celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da 

solicitante, assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. A reclamante tem somente uma 

anotação no cadastro de inadimplentes em seu nome. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em 

relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) (09/03/2014). 

RECONHEÇO a inexigibilidade do débito no valor de R$ 680,45 (seiscentos 

e oitenta reais e quarenta e cinco centavos), da data de 16/05/17; 

DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de 

restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juíza 

de Direito, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Lucas do Rio Verde, 19 de junho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

6ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002257-33.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA RECKZIEGEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Autos n. 1002257-33.2018.811.0045. Visto. Considerando o 

teor da Portaria n.º 1.135/2011/PRES, que instalou junto ao Poder Judiciário 

deste Estado o Núcleo de Apoio Técnico - NAT, com a finalidade de 

auxiliar os magistrados na formação de um juízo de valor quanto à 

apreciação das questões clínicas relacionadas à saúde, determino, com 

urgência em razão de pedido liminar, que se encaminhe cópia do feito ao 

referido núcleo (NAT - Núcleo de Apoio Técnico), através do malote digital, 

solicitando-lhes a emissão de Parecer Técnico sobre as questões clínicas 

relativas ao caso em testilha, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) 

horas. Aportado aos autos o parecer técnico, venham-me, incontinenti, 

conclusos. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Cumpra-se, com 

urgência. Lucas do Rio Verde/MT, 19 de junho de 2018. Melissa de Lima 
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Araújo Juíza de Direito em substituição legal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 92877 Nr: 158-49.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MIGUEL HOFFMANN, LIRINEU 

CARLOS HOFFMANN, ANEMARI ABEL HOFFMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT/22.165-A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA HOFFMANN 

ZAMBENEDETTI - OAB:13461-A/MT, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - 

OAB:13412-A/MT

 Pelo exposto, com fundamento no art. 487, II, do CPC, reconheço a 

prescrição da pretensão, de consequência, julgo extinta a presente a 

ação monitória.Condeno o Banco do Brasil ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, que fixo 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor dado a causa.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 90782 Nr: 4687-48.2013.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMERO XAVIER MENGARDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR FERNANDO DA SILVA ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raminton Puhl Petrazzini - 

OAB:16951

 Certificado o trânsito em julgado da sentença, impulsiono os autos para 

intimar as partes a requererem o que entender de direito no prazo de 30 

dias, conforme provimento 12/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 106747 Nr: 2200-37.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEOMAR ROQUE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT, 

EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT, ITAMAR DE CAMARGO V. JUNIOR - 

OAB:13.224/MT, MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - OAB:16711

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 Certificado o trânsito em julgado da sentença, impulsiono os autos para 

intimar as partes a requererem o que entender de direito no prazo de 30 

dias, conforme provimento 12/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 96914 Nr: 3474-70.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISA BELTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN - 

OAB:10.134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 108566 Nr: 3149-61.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY FIALHO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, em tramite entre as partes 

acima identificadas.

Em petição de p. 58, o exequente informou a quitação integral da dívida, 

requerendo a extinção do feito.

Apresentou documento à p. 58/verso dos autos.

Assim, tendo em vista o adimplemento integral da obrigação, DECLARO 

EXTINTO o processo, nos moldes do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

Custas remanescentes se houverem, pelo executado.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 115506 Nr: 6954-22.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEU SAPORITI ALVES, BALBINA FERREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÓVIS ANTONIO BOTTON, VALDIR 

VASSOLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANA WAGNER - 

OAB:PR/47.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos. 

Bem como intimar a parte autora para efetivar o pagamento das guias de 

CARTA PRECATÓRIA E DILIGÊNCIA de Oficial de Justiça para a comarca 

de Cuiabá-MT conforme requerido.

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 112291 Nr: 3807-26.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mecanauto Ltda - ME, Ivani Salete Grando, 

Elizabete Maria Grando Jascoski, CLOVIS JOSE JASCOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

exequente para providenciar o depósito do complemento das diligências 

do Oficial de Justiça, tendo em vista se tratar de mais de um executado, 

com endereços diferentes, devendo ser encaminhado através de petição, 

o comprovante original do depósito, juntamente com os dados do processo 

a este Juízo, no prazo de 10 (dez) dias,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1031993 Nr: 3038-47.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delson Alceno Gröhs, ELIANE SOLIMAN 

GROHS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

pagamento das diligências do Oficial de Justiça referentes ao(s) 

mandado(s) expedido(s) devendo comprovar o adimplemento nos autos. 

Fica advertido o Sr. Advogado que o pagamento das diligências deverá 

ser efetuado obrigatoriamente através da Central de Pagamento de 

Diligências - CPD, disponível no site do TJMT, conforme Provimento 

07/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça. Obs.: no caso de 

impossibilidade de pagamento das diligências pelo referido Sistema, em 

virtude de não cadastramento do endereço de cumprimento no Sistema, 

deverá o Sr. Advogado solicitar o cadastramento do mesmo à esta 

Secretaria, no mesmo prazo, de 05 (cinco) dias, informando a localização 

exata do endereço de cumprimento do mandado.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 38065 Nr: 2667-30.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giovanni Antonio Faria Gontijo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Tironi - 

OAB:46256/PR, Fernanda Tagliari - OAB:14776-A/MS, Mario Krieger 

Neto - OAB:8087/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A/ MT, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14.258 A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO da parte 

EXECUTADA/REQUERIDA, para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o 

pagamento do complemento dos honorários periciais, no valor de R$ 

150,00 (cento e cinquenta reais), bem como para que, no mesmo prazo, 

junte aos autos os documentos solicitados, conforme item "4º" do Ofício 

0736/2018/IPC, de fls. 582/584 dos autos. Outrossim, informo a Vossa 

Senhoria que os trabalhos periciais se iniciarão no dia 09/07/2018, às 

13h00min.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010252-55.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER CRISTIAN RODRIGUES OAB - MT0019993A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOUTIQUE DE VIDRO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO ZANCANARO OAB - MT0008739S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

8010252-55.2015.8.11.0021; Valor causa: R$ 25.830,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[CONTRATOS DE CONSUMO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JANAINA RODRIGUES Parte Ré: 

REQUERIDO: BOUTIQUE DE VIDRO LTDA - ME Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

propostas por JANAIA RODRIGUES em face de BOUTIQUE DE VIDRO 

LTDA-ME. Faço por imperativo de ordem lógica a análise da preliminar 

arguida. Da ilegitimidade ativa da Requerente: Compulsando os autos, 

verifica-se que a Requerente não preenche os requisitos do art. 17 do 

Código de Processo Civil, quais sejam, legitimidade e interesse de agir, 

pois não existe contrato de fornecimento de produtos e serviço com o 

nome da mesma, sendo que o contrato foi celebrado entre “Igreja Brasil 

para Cristo” e a empresa Requerida. Em conformidade com o artigo 485, § 

3º e inciso VI do Código de Processo Civil, que diz: “Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: VI - verificar ausência de legitimidade ou de 

interesse processual; § 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria 

constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.” O Superior 

Tribunal de Justiça assim decidiu: “RECURSO ESPECIAL Nº 1.074.412 - RS 

(2008/0156591-3) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. CONTRATO DE 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM NOME DO PROPRIETÁRIO. 

ILEGITIMIDADE ATIVA DO LOCATÁRIO QUE NÃO SOLICITOU A 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM SEU NOME.1. A responsabilidade do 

locatário ao pagamento da "conta de luz" (art. 23, VIII, da Lei 8.245/91) não 

o legitima a discutir perante a concessionária a fruição de contrato de 

fornecimento de energia aderido em nome do proprietário, porquanto tal 

preceito não vincula terceiros alheios à avença. Inteligência dos arts. 14, 

inciso I, da Lei 9.427/96, combinado com os arts. 2º, III, e 113, II, da 

Resolução 456/2000 da Aneel, bem como do art. 6º do CPC.2. No caso 

concreto, a recorrente deixou, oportunamente, de cientificar a 

concessionária de energia elétrica do contrato de locação, bem como de 

solicitar o fornecimento do serviço em seu nome, motivo pelo qual não tem 

ela legitimidade ativa para discutir a fruição de contrato de fornecimento do 

qual não é titular de direito.3. Recurso especial não provido.” Outrossim, 

imperioso ressaltar que a presente demanda envolve pedido de reparação 

a título de danos morais. Ocorre ainda que a reclamante não possui 

legitimidade para pleitear pretendida indenização, pois quem em tese 

sofreu danos morais foi a pessoa jurídica “Igreja Brasil para Cristo”. Nos 

termos do art. 11 do Código Civil de 2002, os direitos da personalidade são 

intransmissíveis e inalienáveis. Em razão da intransmissibilidade dos 

direitos da personalidade, a reclamante não pode pleitear indenização por 

danos morais, pois ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito 

alheio, salvo quando autorizado por lei (art. 18 do NCPC), devendo 

portanto o processo ser extinto sem resolução de mérito (art. 485, VI do 

NCPC). DISPOSITIVO Diante das argumentações expostas, acolho a 

preliminar arguida e como consequência, SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do 

NCPC. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95. Água Boa/MT, 20 de Abril de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 19 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001468-43.2017.8.11.0021
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LUDMILLA CAMELO REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001468-43.2017.8.11.0021; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 
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REQUERENTE: LUDMILLA CAMELO REZENDE Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o 

processo maduro e bem instruído a permitir o seu julgamento, em atenção 

aos princípios da celeridade e economia processual versados no artigo 2º 

da Lei 9.099/95. Rejeito a preliminar no tocante a inépcia da petição inicial, 

visto que se confunde com o mérito. Rejeito ainda a preliminar no tocante à 

incompetência deste juízo ante a necessidade da realização de perícia 

técnica, haja vista que não há dispositivo na Lei 9.099/95 que permita 

inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência 

do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de 

perícia (MC 15465 / SC). Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como 

dos documentos juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa 

de pedir e do pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a 

aplicação do direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 

3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o 

que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Ultrapassada as 

preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO E PROPRAGANDA ENGANOSA (VENDA DO PACOTE COM 

INTERNET INEXISTENTE NO LOCAL ADQUIRIDO - 4G) proposta por 

LUDMILLA CAMELO REZENDE em face de TELEFONICA BRASIL S.A, onde 

a parte reclamante alega, em síntese, que aderiu ao plano acordado no 

valor de R$ 29,99 (vinte e nove reais e noventa e nove centavos), 

mensais, o mais barato na ocasião, com o número (66) 99628-2182. 

Sustenta ainda que ao passar dos meses e analisar suas faturas, 

percebeu que começou a receber faturas em valores mais elevados do 

que o contratado, chegando a pagar até é R$ 49,99 (quarenta e nove 

reais e noventa e nove centavos), valor esse acima do contratado, sem 

seu consentimento e sem sua solicitação. Por fim, aduz pela falta de sinal 

de telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento público e 

notório na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes 

transtornos, pois sequer utilizou os serviços de Internet 4G na cidade por 

falta de disposição do sinal, pugnando assim pela restituição em dobro dos 

valores cobrados indevidamente, bem como reparação a título de danos 

morais que entende ter sofrido por veiculação de propaganda enganosa 

pela reclamada. No mérito, a Reclamada impugna os pedidos da inicial da 

parte autora, aduzindo pela perfeita qualidade do sinal na cidade de Água 

Boa-MT, bem como pela inexistência do dever de indenizar em danos 

morais, pugnando assim pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois 

bem. Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte 

Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 

da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 

em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em falha na prestação de serviço de 

telefonia – a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o 

deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus 

da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a 

ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios 

de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de 

cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica 

de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. No caso em comento, verifico que a 

Reclamante colacionou provas satisfatórias o suficiente a fim de 

comprovar a verossimilhança de suas alegações, notadamente com os 

cartazes e panfletos de lojas credenciadas pela Reclamada que 

comprovam a venda de pacotes de Internet 4G sem ao menos oferecer o 

produto na região, induzindo assim o consumidor a erro. De outra banda, 

verifico que empresa Reclamada não logrou êxito em comprovar que o 

sinal de telefonia na cidade de Água Boa-MT eram satisfatórios o 

suficiente para modificar os direitos da parte autora, bem como a 

disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme amplamente 

propagado, ônus que lhe incumbia, pois as telas sistêmicas colacionadas 

em sua defesa atestam que no município somente dispõe do sinal 2G, 

sequer 3G e tampouco 4G, ao contrário do amplamente propagado por 

meio de suas publicidades no comércio local, não cumprindo assim com o 

disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Desta feita, entendo que 

Reclamada agiu com negligência sem as cautelas devidas, de sorte a 

causar severos transtornos e constrangimentos pela desídia para com o 

consumidor, oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel e não 

cumprindo com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a 

seguinte disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, 

suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 

comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da 

oferta, no entanto, não é para punir erros ou falhas cometidas pelos 

fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo CDC para coibir a 

prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se que a parte 

reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, apesar de ter 

realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu acordo 

frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

adequada. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como diante da veiculação de 

propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de Internet 4G 

na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 

ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal 

quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, 

entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, 

a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; 

assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar 

repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o 

descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na 

situação em tela, a frequência de problemas no sinal de telefonia por 

prazo considerável diante da veiculação de propaganda enganosa supera 

o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, 

porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha 

causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores 

indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado para 

restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos moldes do 

art. 42, p.ú, do CDC. Com efeito, a única hipótese em que é vedada a 

repetição do indébito é no caso de engano justificável, o que não 

vislumbro no presente caso, vez que a empresa reclamada não adotou as 

cautelas necessárias para evitar que fosse alterado o plano da 

Reclamante sem sua autorização e conhecimento. No entanto, a 

reclamante não elaborou pedido específico detalhando de forma 
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pormenorizada a quantia a que tem direito a restituição, visto que no rito 

especial é vedada a prolação de sentença ilíquida com base em pedido 

genérico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA 

PARTE RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do 

mérito para o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA 

BRASIL S.A a pagar indenização por danos morais ocasionados a 

Reclamante LUDMILLA CAMELO REZENDE no valor de R$ 3.000 (três mil 

reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação 

(arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da 

data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Deverá a parte 

Reclamada proceder com o cancelamento definitivo do plano de internet da 

linha da parte autora, devendo tão somente manter o número ativo na 

modalidade pré-pago. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 27 de Março de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 19 de junho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001259-74.2017.8.11.0021; Valor causa: R$ 15.532,99; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[Cobrança 

de Aluguéis - Sem despejo]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARIA HELENA FERNANDES MENEGATTI Parte Ré: 

REQUERIDO: VAGNER APARECIDO BOTELHO MUNIZ Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO O feito comporta julgamento antecipado da lide, 

não sendo necessária dilação probatória. Afasto a alegação de 

ilegitimidade passiva do réu com base na teoria da asserção, pois a autora 

imputa responsabilidade pelo inadimplemento do aluguel e pela 

inadimplência das faturas de energia elétrica. Trata-se, nesse ponto, de 

matéria de prova. Deve-se, neste momento, e em relação a esse aspecto, 

aplicar-se a teoria da asserção a fim de se aferir a existência da 

legitimidade passiva, de modo que se deve tomar abstratamente como 

verdadeira (in statu assertionis) a afirmação da reclamante acerca da 

responsabilidade do reclamado. Assim, tenho que a peça de ingresso, 

bem como dos documentos juntados, possibilita a compreensão dos fatos, 

da causa de pedir e do pedido, permitindo a ampla defesa da parte 

adversa e a aplicação do direito ao caso concreto. Portanto, deve ser 

afastada a preliminar e apreciado o mérito da questão, até para conferir 

segurança jurídica às partes e impedir o ajuizamento de nova ação 

envolvendo as mesmas partes, pedido e causa de pedir, já que eventual 

acolhimento da preliminar e extinção do processo sem resolução de mérito 

teria o condão de gerar tão somente a coisa julgada formal, ao passo que 

o julgamento do mérito da questão provoca coisa julgada material. No 

mérito, os pedidos são procedentes, pois o contrato de aluguel do imóvel 

foi entabulado pela parte autora e a parte ré. Note-se que o fato do 

reclamado ter entabulado contrato de compra e venda com terceiros, não 

o torna parte ilegítima para cobrança dos alugueis atrasados ou despesas 

com energia elétrica, uma vez que não faz qualquer alusão ao imóvel 

locado pela parte autora. Ademais, verifico que no contrato de aluguel 

entabulado entre as partes, em sua cláusula 2ª, consta proibição por parte 

do locatário de efetuar sublocação, salvo na autorização da locadora e 

que o reclamado não logrou êxito em comprovar. Tal ônus lhe pertence, 

nos termos do art. 373, inciso II do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor.” DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo 

mais que consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE AUTORA, 

com a extinção do processo com julgamento do mérito para o fim de 

CONDENAR o reclamado VAGNER APARECIDO BOTELHO MUNIZ ao 

pagamento do valor de R$ R$ 13.161,46 (treze mil, cento e sessenta e um 

reais e quarenta e seis centavos), referente aos alugueis atrasados, bem 

como ao pagamento do valor de R$ 2.371,53 (dois mil, trezentos e setenta 

e um reais e cinquenta e três centavos), referente as faturas de energia, 

corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data dos vencimentos e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Sem custas 

e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 30 de Abril de 2018. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 19 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001407-85.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TERENCIO FERREIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001407-85.2017.8.11.0021; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[TELEFONIA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: TERENCIO FERREIRA NETO Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Inicialmente rejeito a 

preliminar no tocante à incompetência deste juízo ante a necessidade da 

realização de perícia técnica, haja vista que não há dispositivo na Lei 

9.099/95 que permita inferir que a complexidade da causa – e, por 

conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada 

à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). Assim, tenho que a 

peça de ingresso, bem como dos documentos juntados, possibilita a 

compreensão dos fatos, da causa de pedir e do pedido, permitindo a 

ampla defesa da parte adversa e a aplicação do direito ao caso concreto. 

Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios 

distintos - quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo 

(matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95 

(RMS 30170 / SC). Ultrapassada as preliminares, passo ao exame do 

mérito. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR 

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO proposta por TERENCIO FERREIRA 

NETO em face de TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) onde a parte 
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reclamante alega, em síntese, que é cliente da reclamada sendo possuidor 

da linha nº (66) 9.9604-0627. Aduz pela falta de sinal de telefonia móvel e 

que esse problema é de conhecimento público e notório na cidade de 

Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes transtornos, pois 

sequer utilizou os serviços de Internet 4G na cidade por falta de 

disposição do sinal, pugnando assim pela restituição em dobro dos valores 

cobrados indevidamente, bem como reparação a título de danos morais 

que entende ter sofrido por veiculação de propaganda enganosa pela 

reclamada. No mérito, a Reclamada impugna os pedidos da inicial da parte 

autora, aduzindo pela perfeita qualidade do sinal na cidade de Água 

Boa-MT, bem como pela inexistência do dever de indenizar em danos 

morais, pugnando assim pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois 

bem. Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte 

Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 

da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 

em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em falha na prestação de serviço de 

telefonia – a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o 

deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus 

da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a 

ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios 

de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de 

cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica 

de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte 

Reclamante não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu 

direito, uma vez que a versão apresentada é inverossímil e os documentos 

carreados são frágeis e insuficientes a fim de amparar a verossimilhança 

de suas alegações. Ademais, importante salientar que para usufruir das 

benesses do instituto da inversão do ônus da prova, deve o autor fazer 

prova mínima do aludido, visto que tal direito não é absoluto em nosso 

ordenamento jurídico. Em situação semelhante, assim decidiu nossa 

Egrégia Turma Recursal: “RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELEFONIA - CONSUMIDOR - 

FALHA NO SINAL - FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO - 

IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR - PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO - SENTENÇA 

REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A Norma de Proteção 

ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o 

consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos 

alegados, consoante o estabelecido no art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor. Sem a prova de que a 

linha telefônica se encontrava regular quando ocorreu o defeito no 

fornecimento do serviço reclamado, não podem ser reconhecidos os 

prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do 

art. 333 do Código de Processo Civil. (RI 31/2014, DR. SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 10/06/2014, 

Publicado no DJE 16/07/2014)” Outrossim, verifica-se que a Reclamada 

trouxe aos autos longo histórico de utilização da linha telefônica, o que no 

meu entendimento foram aptos o suficientes a fim de modificar os direitos 

da parte autora, cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do 

NCPC. Por derradeiro, imperioso destacar que a pretensão do reclamante 

seria facilmente comprovada colacionando medidores de teste em sua 

linha a fim de comprovar a falha na prestação de serviços da empresa 

reclamada, pois não fez prova mínima do aludido a fim de justificar a 

inversão do ônus da prova a seu favor, ônus que lhe incumbia, razão pelo 

qual a improcedência dos pedidos é medida de rigor a ser imposta na 

presente ação. DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo mais que 

consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL e IMPROCEDÊNCIA DOS 

PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, com a extinção do 

processo com julgamento do mérito. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Água Boa/MT, 30 de Abril de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 19 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001869-42.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MAGNO LINHARES DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001869-42.2017.8.11.0021 REQUERENTE: CARLOS MAGNO LINHARES 

DANTAS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifico que a parte reclamante não compareceu à audiência 

conciliatória, tampouco manifestou nos autos justificando sua ausência. O 

Enunciado nº 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

....” Aliás, é o que preconiza o art. 51, inciso I da Lei 9.099/95: “Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;” 

Outrossim, cumpre destacar que o Enunciado nº 28, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais tem a seguinte redação: “Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas.” Assim, SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução de mérito, na forma do art. 51, inciso I da Lei n. 

9.099/95. Ademais, CONDENO a parte reclamante ao pagamento de custas 

processuais, ao qual sugiro seja fixado no valor mínimo, bem como demais 

prejuízos que poderão ser comprovados nos autos, nos termos do art. 51, 

§ 2º da Lei 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 30 de 

abril de 2018 ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do 

artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, 

para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante 

nos autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 19 de junho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001872-94.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MAGNO LINHARES DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001872-94.2017.8.11.0021 REQUERENTE: CARLOS MAGNO LINHARES 

DANTAS REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifico que a parte reclamante não compareceu à audiência conciliatória, 

tampouco manifestou nos autos justificando sua ausência. O Enunciado nº 
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20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais tem a seguinte redação: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. ....” Aliás, é 

o que preconiza o art. 51, inciso I da Lei 9.099/95: “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo;” Outrossim, cumpre 

destacar que o Enunciado nº 28, do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

tem a seguinte redação: “Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.” Assim, SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução 

de mérito, na forma do art. 51, inciso I da Lei n. 9.099/95. Ademais, 

CONDENO a parte reclamante ao pagamento de custas processuais, ao 

qual sugiro seja fixado no valor mínimo, bem como demais prejuízos que 

poderão ser comprovados nos autos, nos termos do art. 51, § 2º da Lei 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 30 de abril de 2018 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 19 de junho de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001874-64.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MAGNO LINHARES DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001874-64.2017.8.11.0021 REQUERENTE: CARLOS MAGNO LINHARES 

DANTAS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico que a parte reclamante não compareceu à 

audiência conciliatória, tampouco manifestou nos autos justificando sua 

ausência. O Enunciado nº 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. ....” Aliás, é o que preconiza o art. 51, inciso I da 

Lei 9.099/95: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos 

em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências 

do processo;” Outrossim, cumpre destacar que o Enunciado nº 28, do 

Fórum Nacional de Juizados Especiais tem a seguinte redação: “Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas.” Assim, SUGIRO PELA EXTINÇÃO 

DO PROCESSO, sem resolução de mérito, na forma do art. 51, inciso I da 

Lei n. 9.099/95. Ademais, CONDENO a parte reclamante ao pagamento de 

custas processuais, ao qual sugiro seja fixado no valor mínimo, bem como 

demais prejuízos que poderão ser comprovados nos autos, nos termos do 

art. 51, § 2º da Lei 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 

30 de abril de 2018 ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos 

do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 19 de junho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010148-29.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RUDI ARMANDO LOWE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0011828A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010148-29.2016.8.11.0021 REQUERENTE: RUDI ARMANDO LOWE 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE AGUA BOA Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

ANULATORIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE LIMINAR movida por 

RUDI ARMANDO LOWE em face de MUNICIPIO DE AGUA BOA-MT, onde a 

parte reclamante alega, em síntese, pela declaração de nulidade do débito 

fiscal consistente em contribuição de melhoria cobrados pela parte 

requerida com relação a imóvel próximo de obra de pavimentação 

asfáltica. Pois bem. Compulsando os autos, verifico pela inadequação da 

via eleita, pois há elementos nos autos que evidenciam a necessidade de 

dilação probatória por perícia técnica, notadamente no que diz respeito ao 

fato gerador do tributo em questão para sua validade e exigibilidade 

relativo à valorização do imóvel beneficiado com a obra pública, o que 

também afasta a competência deste juízo. Nesse sentido: “TJ-DF - 

APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL ACJ 639740320048070001 DF 

0063974-03.2004.807.0001 (TJ-DF) Data de publicação: 20/05/2005 

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. CERCAMENTO DE 

ÁREA VERDE CONTÍGUA A LOTE DE PROPRIEDADE PRIVADA. DIREITO 

DO VIZINHO À DELIMITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DA ÁREA PÚBLICA 

CONTÍGUA AO SEU LOTE, OBSERVADOS OS PROLONGAMENTOS DOS 

IMÓVEIS. DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS AFETAS A CADA UM DOS 

CONFINANTES. MATÉRIA CONTROVERTIDA. PERÍCIA INDISPENSÁVEL. 

COMPLEXIDADE CARACTERIZADA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. 

RECONHECIMENTO. I. ESTANDO A MATÉRIA CONTROVERTIDA ADSTRITA 

À AFERIÇÃO DO CERCAMENTO DE ÁREA VERDE QUE TERIA SIDO 

PROMOVIDO PELO VIZINHO ALÉM DOS LIMITES ADVINDOS DO 

PROLONGAMENTO DO IMÓVEL QUE LHE PERTENCE, POIS NÃO TERIA 

OBSERVADO OS LIMITES DERIVADOS DO PROLONGAMENTO DAS 

DIVISAS DOS LOTES QUE EFETIVAMENTE INTEGRAM O PATRIMÔNIO DOS 

LITIGANTES E INVADIDO A ÁREA PÚBLICA ANEXA AO IMÓVEL DE 

PROPRIEDADE DA AUTORA, A ELUCIDAÇÃO DOS FATOS E DO CONFLITO 

DE INTERESSES ESTABELECIDO RECLAMA A EFETIVAÇÃO DE PROVA 

PERICIAL DE FORMA A SER AFERIDO O AVANÇO AVENTADO, DELIMITAR 

SUA EXTENSÃO E MENSURAR AS OBRAS NECESSÁRIAS AO 

RESTABELECIMENTO DO DIREITO DE USO ASSEGURADO AOS 

CONFINANTES PELA LEI LOCAL. II. ENVOLVENDO MATÉRIA COMPLEXA, 

PORQUANTO SUA ELUCIDAÇÃO RECLAMA A EFETIVAÇÃO DE PROVA 

QUE NÃO SE CONFORMA COM OS PRINCÍPIOS INFORMATIVOS QUE 

PERMEIAM O PROCEDIMENTO AO QUAL ESTÃO SUJEITAS AS LIDES 

PASSÍVEIS DE SEREM PROCESSADAS SOB SUA JURISDIÇÃO - 

ECONOMIA, CELERIDADE, SIMPLICIDADE, ORALIDADE E INFORMALIDADE 

-, O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL NÃO ESTÁ MUNICIADO COM 

COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO MANEJADA, 

ENSEJANDO SUA EXTINÇÃO, SEM A APRECIAÇÃO DO MÉRITO, 

CONSOANTE RECOMENDAM OS ARTIGOS 3O E 51, INCISO II, DA SUA LEI 

DE REGÊNCIA (LEI Nº 9.099 /95). III. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, 

POR FUNDAMENTOS DIVERSOS DOS LANÇADOS NA SENTENÇA. 

UNÂNIME” DISPOSITIVO Assim, em respeito ao contraditório e ampla 

defesa e a fim de resguardar os direitos das partes, com fulcro no art. 51, 

II, da Lei n. 9.099/95, SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, para que a presente lide possa ser discutida na 

via ordinária adequada. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 15 de Maio de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 
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CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 19 de junho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 
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Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001784-56.2017.8.11.0021 REQUERENTE: CARLITO BATISTA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Trata-te de AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por CARLITO BATISTA DA SILVA em face de TELEFONICA 

BRASIL S/A (VIVO), onde a parte reclamante alega, em síntese, que teve 

seu nome incluído nos órgãos restritivos de crédito de forma indevida por 

ordem da empresa reclamada, uma vez que jamais contratou quaisquer 

serviços desta, pugnando pela declaração de inexistência de débitos, bem 

como indenização por danos morais que entende ter sofrido em razão 

desses fatos. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No caso em comento, 

verifica-se que a Reclamada colacionou provas satisfatórias a fim de 

modificar os direitos da parte autora, notadamente com apresentação de 

áudio comprovando a relação jurídica entre as partes e a contratação dos 

serviços, cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. 

Em análise minuciosa da documentação é clarividente a relação contratual, 

mormente na fluidez e segurança das informações repassadas pela 

reclamante a atendente quando solicitado a fornecer informações 

pessoais, conforme áudio colacionado a id 12076282. Desta forma, 

restando comprovada a existência de relação contratual, bem como a sua 

inadimplência, não há que se falar em negativação indevida. Outrossim, 

levando em consideração os documentos juntados a defesa que indicam o 

longo histórico de utilização regular da linha telefônica, necessário o 

reconhecimento de legalidade na inclusão de seu nome nos órgãos 

restritivos de crédito. DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ Tendo em vista que a 

parte reclamante faltou com seu dever processual e deduziu uma 

pretensão totalmente desrevestida de fundamento fático e jurídico, 

obrando em litigância de má-fé, devendo por consequência imperiosa 

ser-lhe-á aplicado a multa prevista no art. 81 do NCPC que ora arbitro em 

9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa e demais prejuízos 

que poderão ser comprovados nos autos. Ademais, ainda, condeno a 

parte Reclamante ao pagamento das custas do processo, bem assim dos 

honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 

1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Aliás, a 

respeito deste tema, importante colacionar o entendimento que vem sendo 

firmado em alguns tribunais pátrios: (GRIFO) “REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

DANO MORAL. CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE DEMONSTRADA NOS 

AUTOS. COBRANÇA REGULAR, PEDIDO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO 

POR MÁ-FÉ CONFIRMADA. RECURSO IMPROCEDENTE. (Recurso Cível Nº 

71004747234, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Arriada Lorea, Julgado em 10/07/2014)” DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL e IMPROCEDÊNCIA DOS 

PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS propostas pela parte 

Reclamante, com a extinção do processo com julgamento do mérito. 

Ademais, CONDENO a parte reclamante a pagar a multa de 9% (nove por 

cento) sobre o valor corrigido da causa e demais prejuízos que poderão 

ser comprovados nos autos, bem como ao pagamento das custas do 

processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado 

no montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art. 55 da Lei 

n.º 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 15 de Maio 

de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 

40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 19 de junho de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001782-86.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ANNIELLY APARECIDA BRITO 

DO VALLE REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Trata-te de 

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por ANNIELLY APARECIDA BRITO DO VALLE em face 

de TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), onde a parte reclamante alega, em 

síntese, que teve seu nome incluído nos órgãos restritivos de crédito de 

forma indevida por ordem da empresa reclamada, uma vez que jamais 

contratou quaisquer serviços desta, pugnando pela declaração de 

inexistência de débitos, bem como indenização por danos morais que 

entende ter sofrido em razão desses fatos. Diante da negativa de débitos 

e evidente hipossuficiência da parte Reclamante, cumpria à Reclamada 

trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a relação jurídica entre as partes e a legalidade do 

débito, como o contrato devidamente assinado, nos termos do art. 373, II, 

do CPC c.c. artigo 6º, VIII, do CDC, entretanto, assim não o fez. A 

reclamada não juntou aos autos qualquer documento que comprovasse 

minimamente a origem do débito da parte autora. Se se veicula fato 

negativo, a incumbência pelo ônus probatório transfere-se à reclamada, 

ou mesmo pode-se se desincumbir pelo ônus da contraprova. Assim não 

fez, deixando a questão no campo das meras alegações: sabe-se que 

alegar e não comprovar é o mesmo que não alegar (allegatio et non 

probatio quasi non allegatio). No caso, caracterizado está o defeito do 

serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por 

esse serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, 
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para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador 

do serviço e se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer 

no presente caso. Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os 

dados da parte Reclamante indevidamente aos anais de proteção ao 

crédito, restando, pois, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, 

portanto, responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a 

vítima por eventuais danos experimentados de forma injusta. Todavia, 

cabe ressaltar que a anotação indevida realizada por credor em cadastro 

de inadimplentes, nos casos em que o indivíduo tiver anterior registro nos 

órgãos de proteção ao crédito, não gera indenização por danos morais. 

Nessas situações, é garantido o direito ao pedido de cancelamento da 

negativação. Ademais, de acordo com o recente posicionamento do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ - REsp: 1386424 MG 2013/0174644-5, 

Relator: Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 27/04/16), a 

súmula 385/STJ não é aplicável apenas as negativações provenientes dos 

órgãos responsáveis pelos cadastros de proteção ao crédito 

(SPC/SERASA). Verifico que a parte Reclamante possui outros registros 

ANTERIORES nos cadastros de inadimplentes, sendo certo ainda que não 

restou comprovado nos autos serem os mesmos indevidos, uma vez que 

não há liminar ou trânsito em julgado nos processos que discutem as 

negativações anteriores, razão pela qual curvo-me à Súmula 385 do 

Colendo STJ, que diz que: “Da anotação irregular em cadastro de proteção 

ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” Dessa forma, 

não há que se falar em danos morais. Nesse sentido: E M E N T A - 

DECISÃO MONOCRÁTICA RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - 

NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DA 

PARTE RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - FRAUDE - 

PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - 

DECISÃO MONOCRÁTICA - ART. 932, INCISO IV, LETRA A, DO CPC/15 - 

ENUNCIADO 102 DO FONAJE - SÚMULA 01 DA TURMA RECURSAL ÚNICA 

DE MATO GROSSO - NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. 1- Existindo 

outra anotação negativa preexistente em nome da parte recorrente em 

órgãos de proteção ao crédito, não resta configurado o dano moral. 2- 

Nos termos da Súmula 385 do STJ: ? Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 3- 

Ainda que comprovada, pela parte reclamante, a inscrição indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito, sem que tenha a parte reclamada 

apresentado documentação capaz de demonstrar a origem da dívida, o 

apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, 

consoante os termos da súmula 385 do STJ. 4- Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95. 5- Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, IV, 

Letra A, do Código de Processo Civil/15, no Enunciado 102 do FONAJE - 

Fórum Nacional dos Juizados Especiais e na Súmula 01 da Turma Recursal 

Ú n i c a  d e  M a t o  G r o s s o .  ( R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

0036860-58.2016.811.0001, Turma Recursal Única de Mato Grosso, 

Relatora Valdeci Moraes Siqueira, julgamento em 25 de novembro de 2016) 

In casu, é ônus da parte Reclamante comprovar nos autos que tais dívidas 

estão sendo discutidas, em quais processos, se há liminar ou trânsito em 

julgado, ou que as mesmas são indevidas, o que não restou comprovado. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do NCPC, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE 

RECLAMANTE e IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, com a extinção do processo com resolução do mérito 

para o fim de DECLARAR a inexistência do débito negativado pela 

Reclamada no valor de R$ 121,10 (Cento e Vinte e Um Reais e Dez 

Centavos) do contrato nº 0223513592, com a expedição de ofício para os 

respectivos órgãos de proteção ao credito solicitando a retirada do nome 

da parte reclamante de seus registros, no prazo de 5 (cinco) dias 

contados da ciência desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais) e incorrer no cometimento do crime de desobediência. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 15 de Maio de 

2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 

caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 19 de junho de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001792-33.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA IRACEMA LIMA NUNES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Trata-te de AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por MARIA IRACEMA LIMA NUNES em face de TELEFONICA 

BRASIL S/A (VIVO), onde a parte reclamante alega, em síntese, que teve 

seu nome incluído nos órgãos restritivos de crédito de forma indevida por 

ordem da empresa reclamada, uma vez que jamais contratou quaisquer 

serviços desta, pugnando pela declaração de inexistência de débitos, bem 

como indenização por danos morais que entende ter sofrido em razão 

desses fatos. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No caso em comento, 

verifica-se que a Reclamada colacionou provas satisfatórias a fim de 

modificar os direitos da parte autora, notadamente com apresentação de 

áudio comprovando a relação jurídica entre as partes e a contratação dos 

serviços, cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. 

Em análise minuciosa da documentação é clarividente a relação contratual, 

mormente na fluidez e segurança das informações repassadas pela 

reclamante a atendente quando solicitado a fornecer informações 

pessoais, conforme áudio colacionado a id 12076282. Desta forma, 

restando comprovada a existência de relação contratual, bem como a sua 

inadimplência, não há que se falar em negativação indevida. Outrossim, 

levando em consideração os documentos juntados a defesa que indicam o 

longo histórico de utilização regular da linha telefônica, necessário o 

reconhecimento de legalidade na inclusão de seu nome nos órgãos 

restritivos de crédito. DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ Tendo em vista que a 

parte reclamante faltou com seu dever processual e deduziu uma 
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pretensão totalmente desrevestida de fundamento fático e jurídico, 

obrando em litigância de má-fé, devendo por consequência imperiosa 

ser-lhe-á aplicado a multa prevista no art. 81 do NCPC que ora arbitro em 

9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa e demais prejuízos 

que poderão ser comprovados nos autos. Ademais, ainda, condeno a 

parte Reclamante ao pagamento das custas do processo, bem assim dos 

honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 

1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Aliás, a 

respeito deste tema, importante colacionar o entendimento que vem sendo 

firmado em alguns tribunais pátrios: (GRIFO) “REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

DANO MORAL. CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE DEMONSTRADA NOS 

AUTOS. COBRANÇA REGULAR, PEDIDO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO 

POR MÁ-FÉ CONFIRMADA. RECURSO IMPROCEDENTE. (Recurso Cível Nº 

71004747234, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Arriada Lorea, Julgado em 10/07/2014)” DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL e IMPROCEDÊNCIA DOS 

PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS propostas pela parte 

Reclamante, com a extinção do processo com julgamento do mérito. 

Ademais, CONDENO a parte reclamante a pagar a multa de 9% (nove por 

cento) sobre o valor corrigido da causa e demais prejuízos que poderão 

ser comprovados nos autos, bem como ao pagamento das custas do 

processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado 

no montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art. 55 da Lei 

n.º 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 16 de Maio 

de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 

40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 19 de junho de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito
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SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001790-63.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA AUXILIADORA 

RODRIGUES SOBRINHO DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Trata-te de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARIA 

AUXILIADORA RODRIGUES SOBRINHO DA SILVA em face de 

TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), onde a parte reclamante alega, em 

síntese, que teve seu nome incluído nos órgãos restritivos de crédito de 

forma indevida por ordem da empresa reclamada, uma vez que jamais 

contratou quaisquer serviços desta, pugnando pela declaração de 

inexistência de débitos, bem como indenização por danos morais que 

entende ter sofrido em razão desses fatos. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em negativação indevida – a parte Reclamante não 

está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não 

podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No 

caso em comento, verifica-se que a Reclamada colacionou provas 

satisfatórias a fim de modificar os direitos da parte autora, notadamente 

com apresentação de áudio comprovando a relação jurídica entre as 

partes e a contratação dos serviços, cumprindo assim com o disposto no 

art. 373, inciso II do NCPC. Em análise minuciosa da documentação é 

clarividente a relação contratual, mormente na fluidez e segurança das 

informações repassadas pela reclamante a atendente quando solicitado a 

fornecer informações pessoais, conforme áudio colacionado a id 

12075923. Desta forma, restando comprovada a existência de relação 

contratual, bem como a sua inadimplência, não há que se falar em 

negativação indevida. Outrossim, levando em consideração os 

documentos juntados a defesa que indicam o longo histórico de utilização 

regular da linha telefônica, necessário o reconhecimento de legalidade na 

inclusão de seu nome nos órgãos restritivos de crédito. DA LITIGANCIA DE 

MÁ-FÉ Tendo em vista que a parte reclamante faltou com seu dever 

processual e deduziu uma pretensão totalmente desrevestida de 

fundamento fático e jurídico, obrando em litigância de má-fé, devendo por 

consequência imperiosa ser-lhe-á aplicado a multa prevista no art. 81 do 

NCPC que ora arbitro em 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da 

causa e demais prejuízos que poderão ser comprovados nos autos. 

Ademais, ainda, condeno a parte Reclamante ao pagamento das custas do 

processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado 

no montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art. 55 da Lei 

n.º 9.099/95. Aliás, a respeito deste tema, importante colacionar o 

entendimento que vem sendo firmado em alguns tribunais pátrios: (GRIFO) 

“REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE 

DEMONSTRADA NOS AUTOS. COBRANÇA REGULAR, PEDIDO 

IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO POR MÁ-FÉ CONFIRMADA. RECURSO 

IMPROCEDENTE. (Recurso Cível Nº 71004747234, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Arriada Lorea, Julgado 

em 10/07/2014)” DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do NCPC, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL e 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

propostas pela parte Reclamante, com a extinção do processo com 

julgamento do mérito. Ademais, CONDENO a parte reclamante a pagar a 

multa de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa e demais 

prejuízos que poderão ser comprovados nos autos, bem como ao 

pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do 

advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (hum mil 

reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Água Boa/MT, 16 de Maio de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 19 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001787-11.2017.8.11.0021
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JANAINA SOARES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001787-11.2017.8.11.0021 REQUERENTE: JANAINA SOARES SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Trata-te de AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por JANAINA SOARES SILVA em face de TELEFONICA BRASIL 

S/A (VIVO), onde a parte reclamante alega, em síntese, que teve seu 

nome incluído nos órgãos restritivos de crédito de forma indevida por 

ordem da empresa reclamada, uma vez que jamais contratou quaisquer 

serviços desta, pugnando pela declaração de inexistência de débitos, bem 

como indenização por danos morais que entende ter sofrido em razão 

desses fatos. Diante da negativa de débitos e evidente hipossuficiência da 

parte Reclamante, cumpria à Reclamada trazer aos autos documentos 

consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a relação jurídica 

entre as partes e a legalidade do débito, como o contrato devidamente 

assinado, nos termos do art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6º, VIII, do CDC, 

entretanto, assim não o fez. A reclamada não juntou aos autos qualquer 

documento que comprovasse minimamente a origem do débito da parte 

autora. Se se veicula fato negativo, a incumbência pelo ônus probatório 

transfere-se à reclamada, ou mesmo pode-se se desincumbir pelo ônus 

da contraprova. Assim não fez, deixando a questão no campo das meras 

alegações: sabe-se que alegar e não comprovar é o mesmo que não 

alegar (allegatio et non probatio quasi non allegatio). No caso, 

caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os dados da parte 

Reclamante indevidamente aos anais de proteção ao crédito, restando, 

pois, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, 

responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima 

por eventuais danos experimentados de forma injusta. Todavia, cabe 

ressaltar que a anotação indevida realizada por credor em cadastro de 

inadimplentes, nos casos em que o indivíduo tiver anterior registro nos 

órgãos de proteção ao crédito, não gera indenização por danos morais. 

Nessas situações, é garantido o direito ao pedido de cancelamento da 

negativação. Ademais, de acordo com o recente posicionamento do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ - REsp: 1386424 MG 2013/0174644-5, 

Relator: Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 27/04/16), a 

súmula 385/STJ não é aplicável apenas as negativações provenientes dos 

órgãos responsáveis pelos cadastros de proteção ao crédito 

(SPC/SERASA). Verifico que a parte Reclamante possui outros registros 

ANTERIORES nos cadastros de inadimplentes, sendo certo ainda que não 

restou comprovado nos autos serem os mesmos indevidos, uma vez que 

não há liminar ou trânsito em julgado nos processos que discutem as 

negativações anteriores, razão pela qual curvo-me à Súmula 385 do 

Colendo STJ, que diz que: “Da anotação irregular em cadastro de proteção 

ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” Dessa forma, 

não há que se falar em danos morais. Nesse sentido: E M E N T A - 

DECISÃO MONOCRÁTICA RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - 

NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DA 

PARTE RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - FRAUDE - 

PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - 

DECISÃO MONOCRÁTICA - ART. 932, INCISO IV, LETRA A, DO CPC/15 - 

ENUNCIADO 102 DO FONAJE - SÚMULA 01 DA TURMA RECURSAL ÚNICA 

DE MATO GROSSO - NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. 1- Existindo 

outra anotação negativa preexistente em nome da parte recorrente em 

órgãos de proteção ao crédito, não resta configurado o dano moral. 2- 

Nos termos da Súmula 385 do STJ: ? Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 3- 

Ainda que comprovada, pela parte reclamante, a inscrição indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito, sem que tenha a parte reclamada 

apresentado documentação capaz de demonstrar a origem da dívida, o 

apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, 

consoante os termos da súmula 385 do STJ. 4- Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95. 5- Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, IV, 

Letra A, do Código de Processo Civil/15, no Enunciado 102 do FONAJE - 

Fórum Nacional dos Juizados Especiais e na Súmula 01 da Turma Recursal 

Ú n i c a  d e  M a t o  G r o s s o .  ( R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

0036860-58.2016.811.0001, Turma Recursal Única de Mato Grosso, 

Relatora Valdeci Moraes Siqueira, julgamento em 25 de novembro de 2016) 

In casu, é ônus da parte Reclamante comprovar nos autos que tais dívidas 

estão sendo discutidas, em quais processos, se há liminar ou trânsito em 

julgado, ou que as mesmas são indevidas, o que não restou comprovado. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do NCPC, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE 

RECLAMANTE e IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, com a extinção do processo com resolução do mérito 

para o fim de DECLARAR a inexistência do débito negativado pela 

Reclamada no valor de R$ 267,74 (Duzentos e Sessenta e Sete Reais e 

Setenta e Quatro Centavos) do contrato nº 0205484841, com a expedição 

de ofício para os respectivos órgãos de proteção ao credito solicitando a 

retirada do nome da parte reclamante de seus registros, no prazo de 5 

(cinco) dias contados da ciência desta decisão, sob pena de multa diária 

de R$ 500,00 (quinhentos reais) e incorrer no cometimento do crime de 

desobediência. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 

16 de Maio de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos 

do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 19 de junho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001793-18.2017.8.11.0021 REQUERENTE: REGINA CARDOSO DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Trata-te de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por REGINA CARDOSO DE SOUZA em face de 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. onde a parte reclamante alega, em 

síntese, que teve seu nome incluído nos órgãos restritivos de crédito de 

forma indevida por ordem da empresa reclamada, uma vez que jamais 

contratou quaisquer serviços desta, pugnando pela declaração de 

inexistência de débitos, bem como indenização por danos morais que 

entende ter sofrido em razão desses fatos. Em razão de se tratar de 
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relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em negativação indevida – a parte Reclamante não 

está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não 

podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No 

caso em comento, verifica-se que a Reclamada colacionou provas 

satisfatórias a fim de modificar os direitos da parte autora, notadamente 

com apresentação de contrato constando assinatura da parte Reclamante, 

cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Em análise 

minuciosa da documentação é clarividente a relação contratual, a parte 

assina exatamente igual e informa dados confidenciais. Desta forma, 

restando comprovada a existência de relação contratual, bem como a sua 

inadimplência, não há que se falar em negativação indevida. Outrossim, 

levando em consideração os documentos juntados a defesa que indicam o 

longo histórico de utilização do cartão pela parte autora, necessário o 

reconhecimento de legalidade na inclusão de seu nome nos órgãos 

restritivos de crédito. DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ Tendo em vista que a 

parte reclamante faltou com seu dever processual e deduziu uma 

pretensão totalmente desrevestida de fundamento fático e jurídico, 

obrando em litigância de má-fé, devendo por consequência imperiosa 

ser-lhe-á aplicado a multa prevista no art. 81 do NCPC que ora arbitro em 

9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa e demais prejuízos 

que poderão ser comprovados nos autos. Ademais, ainda, condeno a 

parte Reclamante ao pagamento das custas do processo, bem assim dos 

honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 

1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Nesse 

sentido, nosso Egrégio Tribunal de Justiça firmou entendimento: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – DÍVIDA EXISTENTE – INSCRIÇÃO 

LÍCITA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Comprovada a relação jurídica entre as partes e a inadimplência do 

usuário do cartão de crédito, não há que se falar em indenização por 

danos morais diante do exercício regular do direito por parte da instituição 

financeira em promover a inscrição junto aos órgãos de proteção ao 

crédito do cliente inadimplente. (Ap 69465/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017)” 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, 

SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL e IMPROCEDÊNCIA 

DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS propostas pela 

parte Reclamante, com a extinção do processo com julgamento do mérito. 

Ademais, CONDENO a parte reclamante a pagar a multa de 9% (nove por 

cento) sobre o valor corrigido da causa e demais prejuízos que poderão 

ser comprovados nos autos, bem como ao pagamento das custas do 

processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado 

no montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art. 55 da Lei 

n.º 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 16 de Maio 

de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 

40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 19 de junho de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001794-03.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ROSILDA MARQUES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO O litígio versa sobre matéria exclusivamente de 

direito, possibilitando o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I do 

CPC, pois não há necessidade de produção e provas. Então, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. Trata-se 

de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS propostas por ROSILDA MARQUES DA SILVA em face de 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. onde o Reclamante alega, em síntese, 

que teve seu nome incluído nos cadastros de proteção ao crédito de 

forma totalmente indevida por ordem da Reclamada, pois desconhece a 

dívida que ensejou a respectiva negativação, pugnando assim pela 

declaração de inexistência de débitos, bem como reparação a título de 

danos morais que entende ter sofrido em razão da negativação indevida 

de seu nome. Citada, a Reclamada ofertou contestação, impugnando os 

pedidos da inicial da Reclamante e sustentando que a inserção nos 

cadastros de proteção ao crédito ocorreu de forma regular ante o 

inadimplemento de suas obrigações, quais sejam, o pagamento tempestivo 

de suas dívidas, pugnando assim pela improcedência de todos os pedidos 

da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No caso em comento, 

verifica-se que a Reclamada colacionou provas satisfatórias a fim de 

modificar os direitos da parte autora, quais sejam, longo histórico de 

utilização de cartão de crédito por meio de diversas faturas, o que no 

entendimento deste juízo foram perfeitamente aptas a modificar os direitos 

da parte autora e reforçando o vínculo contratual existente entre as 

partes, cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. 

Assim, tenho que o presente processo não demanda maiores explicações, 

posto que restou devidamente comprovado a utilização regular dos 

serviços bancários com utilização de cartão de crédito, com posterior 

inclusão do nome da autora nos órgãos restritivos de crédito ante o não 

pagamento tempestivo de suas dívidas. Nesse sentido, nosso Egrégio 

Tribunal de Justiça firmou entendimento: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 
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– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – DÍVIDA 

EXISTENTE – INSCRIÇÃO LÍCITA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Comprovada a relação jurídica entre as partes e a 

inadimplência do usuário do cartão de crédito, não há que se falar em 

indenização por danos morais diante do exercício regular do direito por 

parte da instituição financeira em promover a inscrição junto aos órgãos 

de proteção ao crédito do cliente inadimplente. (Ap 69465/2017, DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017)” 

DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, com fulcro no art.487, inciso I do 

NCPC, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL e 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

propostas pela parte reclamante, com a extinção do processo com 

resolução do mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 

16 de Maio de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos 

do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 19 de junho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001327-24.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ISIDIO PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito a preliminar no 

tocante a inépcia da petição inicial, visto que se confunde com o mérito. 

Rejeito ainda a preliminar no tocante à incompetência deste juízo ante a 

necessidade da realização de perícia técnica, haja vista que não há 

dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). 

Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos documentos 

juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de pedir e do 

pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a aplicação do 

direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 

9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor econômico da 

pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são 

“causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas 

um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, 

IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Ultrapassada as preliminares, passo 

ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PROPAGANDA 

ENGANOSA (VENDA DO PACOTE COM INTERNET INEXISTENTE NO LOCAL 

ADQUIRIDO - 4G) proposta por ISIDIO PEREIRA DA SILVA em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte reclamante alega, em síntese, que 

é assinante do plano da operadora vivo/SA há mais de quatro anos e, de 

tanto a operadora insistir e com a oferta de planos cada vez mais 

vantajosos para o cliente, o Requerente aderiu ao plano acordado no valor 

de R$ 32,00 (trinta e dois reais) mensais, o mais barato na ocasião. 

Sustenta ainda que ao passar dos meses e analisar suas faturas, 

percebeu que começou a receber faturas em valores mais elevados do 

que o contratado, chegando a pagar até é R$ 50,99 (cinquenta reais e 

noventa e nove centavos), valor esse acima do contratado, sem seu 

consentimento e sem sua solicitação. Por fim, aduz pela falta de sinal de 

telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento público e notório 

na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes 

transtornos, pois sequer utilizou os serviços de Internet 4G na cidade por 

falta de disposição do sinal, pugnando assim pela restituição em dobro dos 

valores cobrados indevidamente, bem como reparação a título de danos 

morais que entende ter sofrido por veiculação de propaganda enganosa 

pela reclamada. No mérito, a Reclamada impugna os pedidos da inicial da 

parte autora, aduzindo pela perfeita qualidade do sinal na cidade de Água 

Boa-MT, bem como pela inexistência do dever de indenizar em danos 

morais, pugnando assim pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois 

bem. Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte 

Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 

da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 

em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em falha na prestação de serviço de 

telefonia – a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o 

deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus 

da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a 

ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios 

de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de 

cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica 

de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. No caso em comento, verifico que o 

Reclamante colacionou provas satisfatórias o suficiente a fim de 

comprovar a verossimilhança de suas alegações, notadamente com os 

cartazes e panfletos de lojas credenciadas pela Reclamada que 

comprovam a venda de pacotes de Internet 4G sem ao menos oferecer o 

produto na região, induzindo assim o consumidor a erro. De outra banda, 

verifico que empresa Reclamada não logrou êxito em comprovar que o 

sinal de telefonia na cidade de Água Boa-MT eram satisfatórios o 

suficiente para modificar os direitos da parte autora, bem como a 

disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme amplamente 

propagado, ônus que lhe incumbia, pois as telas sistêmicas colacionadas 

em sua defesa são referentes ao município de Várzea Grande-MT, ao 

contrário do amplamente propagado por meio de suas publicidades no 

comércio local, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II 

do NCPC. Desta feita, entendo que Reclamada agiu com negligência sem 

as cautelas devidas, de sorte a causar severos transtornos e 

constrangimentos pela desídia para com o consumidor, oferecendo um 

serviço de assinatura de internet móvel e não cumprindo com o disposto 

no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a seguinte disposição: "Art. 

30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada 

por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e 

serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer 

veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado." O 

princípio da vinculação da oferta, no entanto, não é para punir erros ou 

falhas cometidas pelos fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo 

CDC para coibir a prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se 

que a parte reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, 

apesar de ter realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu 

acordo frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

adequada. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como diante da veiculação de 

propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de Internet 4G 
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na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 

ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal 

quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, 

entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, 

a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; 

assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar 

repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o 

descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na 

situação em tela, a frequência de problemas no sinal de telefonia por 

prazo considerável diante da veiculação de propaganda enganosa supera 

o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, 

porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha 

causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA 

PARTE RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do 

mérito para o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA 

BRASIL S.A a pagar indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante ISIDIO PEREIRA DA SILVA no valor de R$ 3.000 (três mil 

reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação 

(arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da 

data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 16 de Maio de 2018. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 19 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito
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(ADVOGADO)
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ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001408-70.2017.8.11.0021 REQUERENTE: RUBENS CESAR DE CASTRO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito a preliminar no 

tocante a inépcia da petição inicial, visto que se confunde com o mérito. 

Rejeito ainda a preliminar no tocante à incompetência deste juízo ante a 

necessidade da realização de perícia técnica, haja vista que não há 

dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). 

Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos documentos 

juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de pedir e do 

pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a aplicação do 

direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 

9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor econômico da 

pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são 

“causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas 

um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, 

IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Ultrapassada as preliminares, passo 

ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO proposta por RUBENS 

CESAR DE CASTRO em face de TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) onde a 

parte reclamante narra, em síntese, que é cliente da operadora ora 

reclamada por vários anos, entretanto, vem sofrendo com a constante 

falta de sinal de telefonia móvel na cidade. Aduz que esse problema é de 

conhecimento público e notório na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe 

acarretando grandes transtornos, bem como sequer utilizou os serviços 

de Internet 4G na cidade por falta de disposição do sinal, razão pela qual 

pugna pela reparação a título de danos morais que entende ter sofrido por 

veiculação de propaganda enganosa pela reclamada. No mérito, a 

Reclamada impugna os pedidos da inicial da parte autora, aduzindo pela 

regular prestação de serviços, bem como pela inexistência do dever de 

indenizar em danos morais, pugnando assim pela improcedência dos 

pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em falha na 

prestação de serviço de telefonia – a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No 

caso em comento, verifico que a parte Reclamante não logrou êxito em 

comprovar os fatos constitutivos do seu direito, uma vez que a versão 

apresentada é inverossímil e os documentos carreados são frágeis e 

insuficientes a fim de amparar a verossimilhança de suas alegações. Tal 

ônus lhe pertence, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil: 

Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo 

de seu direito; Ademais, importante salientar que para usufruir das 

benesses do instituto da inversão do ônus da prova, deve o autor fazer 

prova mínima do aludido, visto que tal direito não é absoluto em nosso 

ordenamento jurídico. Em situação semelhante, assim decidiu nossa 

Egrégia Turma Recursal: “RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO DE 
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INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELEFONIA - CONSUMIDOR - 

FALHA NO SINAL - FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO - 

IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR - PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO - SENTENÇA 

REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A Norma de Proteção 

ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o 

consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos 

alegados, consoante o estabelecido no art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor. Sem a prova de que a 

linha telefônica se encontrava regular quando ocorreu o defeito no 

fornecimento do serviço reclamado, não podem ser reconhecidos os 

prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do 

art. 333 do Código de Processo Civil. (RI 31/2014, DR. SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 10/06/2014, 

Publicado no DJE 16/07/2014)” Ressalta-se que no tocante a qualidade 

dos serviços prestados pela reclamada, a comprovação da má prestação 

de serviços seria facilmente demonstrada colacionando medidores de 

teste em sua linha a fim de comprovar a falha na prestação de serviços de 

telefonia da empresa. Assim, não fez prova mínima do aludido a fim de 

justificar a inversão do ônus da prova a seu favor, ônus que lhe incumbia, 

razão pelo qual a improcedência dos pedidos é medida de rigor a ser 

imposta na presente ação. DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo mais 

que consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL e IMPROCEDÊNCIA DOS 

PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, com a extinção do 

processo com julgamento do mérito. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Água Boa/MT, 16 de Maio de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 19 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001469-28.2017.8.11.0021 REQUERENTE: CRISTOVAO RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Faço consignar, inicialmente, estar o processo 

maduro e bem instruído a permitir o julgamento, em atenção aos princípios 

da celeridade e economia processual versados no artigo 2º da Lei 

9.099/95. Rejeito as preliminares aventadas pela defesa, pois se 

confundem com o mérito. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS 

MORAIS - COBRANÇA DE SERVIÇO DE TELEFONIA NÃO CONTRATADO 

PEL AUTOR proposta por CRISTOVAO RODRIGUES DA SILVA em face de 

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI), onde a parte reclamante alega, em 

síntese, que é cliente da operadora de telefonia ora reclamada por vários 

anos e vem sofrendo cobranças indevidas de seu plano telefônico por 

serviços jamais contratados, razão pela qual pugna pela procedência da 

ação a fim de cancelar a cobrança de tais serviços e que os valores 

cobrados sejam devolvidos em dobro, bem como indenização por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. Em sede de 

contestação, a reclamada, em síntese, argumenta que não cometeu 

nenhum ato ilícito, aduzindo que os serviços foram contratados 

diretamente com terceiros, uma vez que é mera intermediária da cobrança, 

bem como pela inexistência do dever de indenizar, pugnando ao final pela 

improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos 

autos, a situação de vulnerabilidade da parte Reclamante, como 

consumidor em relação à Reclamada, sendo esta detentora de domínio 

técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado poder 

econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra parte, 

razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, deve 

prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de consumo – 

consistente em cobranças de serviços não contratados– a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifica-se que a parte Reclamante 

colacionou provas satisfatórias a fim de comprovar a verossimilhança de 

suas alegações, notadamente com as printscreens da tela de seu celular 

comprovando a renovação dos serviços e as cobranças indevidas de seu 

plano telefônico. De outra banda, verifico que a Reclamada não trouxe aos 

autos elementos modificadores dos direitos da parte autora, quais sejam, 

documentos comprovando a autorização para efetuar tais cobranças, 

ônus que lhe incumbia, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, 

inciso II do NCPC. Ademais, não prospera a alegação de que se tratam de 

serviços oriundos de terceiros, pois restou devidamente comprovado que 

as cobranças foram efetuadas por meio de seu sistema, ao qual a 

reclamante é cliente a vários anos. Assim, diante da análise minuciosa da 

documentação que acompanha os autos, tenho que o direito milita a favor 

da parte reclamante. DO DANO MORAL No que tange ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da empresa 

reclamada causou sim abalo emocional ao reclamante, abalo esse diverso 

de mero dissabor e passível de indenização, posto que não adotou as 

cautelas necessárias ao proceder com a cobrança por meio de renovação 

automática de serviços jamais autorizados pelo autor, bem como pelo 

descaso em proceder o cancelamento quando solicitados pelo mesmo. 

Nesse sentido, a jurisprudência de Nossa Egrégia Turma Recursal vem 

firmando o seguinte entendimento: "AÇÃO DE RECLAMAÇÃO - RELAÇÃO 

DE CONSUMO - SERVIÇOS DE TELEFONIA - COBRANÇA NÃO 

AUTOIZADA NAS FATURAS POR SERVIÇOS DE TERCEIROS - ATO ILICITO 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

DEVIDOS - VALOR DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - 

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO 

IMPROVIDO. Configurado o ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pecuniária". (RI 3679/2011, DR. JOÃO BOSCO 

SOARES DA SILVA, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 26/06/2012, 

Publicado no DJE 26/07/2012) Impera constar que ante a omissão da lei, 

fica ao arbítrio do julgador a fixação da importância devida a título de 

indenização, desde que não se desvencilhe dos critérios rotineiramente 

adotados pela doutrina e pela jurisprudência pátrias, devendo-se valer, 

ainda, de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida, 

notadamente, à situação econômica atual e às peculiaridades de cada 

caso. Assim, ao decidir a lide referente à quantificação por dano moral, o 

julgador deve analisar caso a caso e pautar a decisão no juízo de 

ponderação, considerando o caráter sancionatório, que impõe uma 

penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, 

para evitar que a conduta danosa seja reiterada, bem como, que seja 

evidenciado o caráter compensatório da indenização, devendo servir de 

alguma forma para confortar a vítima e amenizar os constrangimentos e 

aborrecimentos sofridos. Destarte, entendo que, pelo caso em análise, 

levando-se em conta o caráter socioeducativo da medida, a situação 
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econômica da ofensora e do ofendido, bem como demais circunstancias 

em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em 

R$ 3.000 (três mil reais), ao qual apresenta-se moderado e suficiente a fim 

de não acarretar em enriquecimento sem causa da parte reclamante. 

Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque não foram colacionadas 

maiores evidências de que o fato tenha causado outros dissabores mais 

graves no seio social, familiar ou profissional, além de ter sido fixado em 

consonância às circunstâncias do caso concreto e em estimativa 

condizente à firmada pela jurisprudência pátria. DA REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO No que tange a cobrança de valores indevidos, a doutrina e a 

jurisprudência pátria tem se inclinado para restituição em dobro dos 

valores cobrados indevidamente, nos moldes do art. 42, p.ú, do CDC. Com 

efeito, a única hipótese em que é vedada a repetição do indébito é no caso 

de engano justificável, o que não vislumbro no presente caso, vez que a 

empresa reclamada não adotou as cautelas necessárias para evitar que 

fossem cobrados serviços jamais contratados da linha telefônica da 

reclamante. Todavia, tendo em vista a escassez de elementos 

quantificadores do prejuízo amargado, não deve ocorrer a repetição do 

indébito. Isto porque a parte autora não mensurou na petição inicial o 

montante do valor total cobrado indevidamente pela empresa de telefonia 

ré e formulou pedido genérico, sendo que nos Juizados Especiais é 

vedada a prolação de sentença ilíquida, conforme a expressa disposição 

do artigo 38, parágrafo único da Lei nº 9.099/95. Corroborando: "AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO. ÔNUS DA RÉ. 

DANO MORAL IN RE IPSA. PEDIDO ILÍQUIDO QUANTO À RESTITUIÇÃO EM 

DOBRO. DECISÃO ILÍQUIDA. INADMISSIBILIDADE DE PROFERIR DECISÃO 

ILÍQUIDA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO, 

EX OFFICIO. 1. . A autora juntou aos autos documentos que embasam sua 

pretensão e conferem verossimilhança a seus argumentos (fls. 07/19). A 

ré, por sua vez, não logrou êxito em comprovar a regularidade da 

inscrição do nome da autora no SPC (art. 333, II, do CPC). 2. Indenização 

por danos morais que se impõe, em decorrência do abalo de crédito 

sofrido, como função punitivo-pedagógica, a fim de evitar a reiteração da 

conduta abusiva da requerida. Dano in re ipsa, conforme orientação 

pacificada no STJ. 3. Quantum indenizatório fixado em patamar que evita o 

enriquecimento sem causa da autora, observância os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade e está em consonância com o valor 

adotado pelas Turmas Recursais em casos análogos. 4. Inviável a 

pretensão à devolução de valores, por ser inadmissível decisão ilíquida no 

âmbito dos Juizados Especiais Cíveis (parágrafo único do art. 38 Lei n. 

9.099/95). No ponto, deve ser extinto o processo sem a resolução do 

mérito (art. 267 caput , inc. I, c/c art. 295 caput, inc. I, parágrafo único, inc. 

III, ambos do CPC). (TJ-RS - Recurso Cível: 71002705432 RS, Relator: 

Edson Jorge Cechet, Data de Julgamento: 27/10/2011, Primeira Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/10/2011)” 

Por esta razão, merece ser rejeitada a pretensão inicial de restituição em 

dobro. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL e 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS 

VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE, com a extinção do processo com 

resolução do mérito para o fim de: A) CONDENAR a empresa reclamada 

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) a proceder com o cancelamento 

definitivo do serviços denominados “VOYER” do plano telefônico da linha 

da parte reclamante, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) e incorrer no cometimento do crime de desobediência; B) 

CONDENAR a empresa reclamada TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI), a 

pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por 

danos morais ocasionados ao reclamante CRISTOVAO RODRIGUES DA 

SILVA, valor com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação 

(404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da 

publicação desta sentença (súmula 362 do STJ). Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 16 de Maio de 2018. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 19 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001786-26.2017.8.11.0021 REQUERENTE: JANAINA SOARES SILVA 

REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Trata-te de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por JANAINA SOARES SILVA em face de L. A. 

M. FOLINI COBRANCAS – ME, onde a parte reclamante alega, em síntese, 

que teve seu nome incluído nos órgãos restritivos de crédito de forma 

indevida por ordem da empresa reclamada, uma vez que jamais contratou 

quaisquer serviços desta, pugnando pela declaração de inexistência de 

débitos, bem como indenização por danos morais que entende ter sofrido 

em razão desses fatos. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No caso em comento, 

verifica-se que a Reclamada colacionou provas satisfatórias a fim de 

modificar os direitos da parte autora, notadamente com apresentação de 

áudio comprovando a relação jurídica entre as partes e a contratação dos 

serviços, cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. 

Em análise minuciosa da documentação é clarividente a relação contratual, 

mormente na fluidez e segurança das informações repassadas pela 

reclamante a atendente quando solicitado a fornecer informações 

pessoais, conforme áudio colacionado a id 12011737. Desta forma, 

restando comprovada a existência de relação contratual, bem como a sua 

inadimplência, não há que se falar em negativação indevida. DA 

LITIGANCIA DE MÁ-FÉ Tendo em vista que a parte reclamante faltou com 

seu dever processual e deduziu uma pretensão totalmente desrevestida 

de fundamento fático e jurídico, obrando em litigância de má-fé, devendo 

por consequência imperiosa ser-lhe-á aplicado a multa prevista no art. 81 

do NCPC que ora arbitro em 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido 

da causa e demais prejuízos que poderão ser comprovados nos autos. 

Ademais, ainda, condeno a parte Reclamante ao pagamento das custas do 

processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado 

no montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art. 55 da Lei 

n.º 9.099/95. Aliás, a respeito deste tema, importante colacionar o 

entendimento que vem sendo firmado em alguns tribunais pátrios: (GRIFO) 
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“REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE 

DEMONSTRADA NOS AUTOS. COBRANÇA REGULAR, PEDIDO 

IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO POR MÁ-FÉ CONFIRMADA. RECURSO 

IMPROCEDENTE. (Recurso Cível Nº 71004747234, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Arriada Lorea, Julgado 

em 10/07/2014)” DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do NCPC, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL e 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

propostas pela parte Reclamante, com a extinção do processo com 

julgamento do mérito. Ademais, CONDENO a parte reclamante a pagar a 

multa de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa e demais 

prejuízos que poderão ser comprovados nos autos, bem como ao 

pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do 

advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (hum mil 

reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Água Boa/MT, 16 de Maio de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 19 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001780-19.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANNIELLY APARECIDA BRITO DO VALLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001780-19.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ANNIELLY APARECIDA BRITO 

DO VALLE REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Trata-te de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ANNIELLY 

APARECIDA BRITO DO VALLE em face de BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. onde a parte reclamante alega, em síntese, que teve seu nome 

incluído nos órgãos restritivos de crédito de forma indevida por ordem da 

empresa reclamada, uma vez que jamais contratou quaisquer serviços 

desta, pugnando pela declaração de inexistência de débitos, bem como 

indenização por danos morais que entende ter sofrido em razão desses 

fatos. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No caso em comento, 

verifica-se que a Reclamada colacionou provas satisfatórias a fim de 

modificar os direitos da parte autora, notadamente com apresentação de 

contrato constando assinatura da parte Reclamante, cumprindo assim com 

o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Em análise minuciosa da 

documentação é clarividente a relação contratual, a parte assina 

exatamente igual e informa dados confidenciais. Desta forma, restando 

comprovada a existência de relação contratual, bem como a sua 

inadimplência, não há que se falar em negativação indevida. Outrossim, 

levando em consideração os documentos juntados a defesa que indicam o 

longo histórico de utilização do cartão pela parte autora, necessário o 

reconhecimento de legalidade na inclusão de seu nome nos órgãos 

restritivos de crédito. DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ Tendo em vista que a 

parte reclamante faltou com seu dever processual e deduziu uma 

pretensão totalmente desrevestida de fundamento fático e jurídico, 

obrando em litigância de má-fé, devendo por consequência imperiosa 

ser-lhe-á aplicado a multa prevista no art. 81 do NCPC que ora arbitro em 

9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa e demais prejuízos 

que poderão ser comprovados nos autos. Ademais, ainda, condeno a 

parte Reclamante ao pagamento das custas do processo, bem assim dos 

honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 

1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Nesse 

sentido, nosso Egrégio Tribunal de Justiça firmou entendimento: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – DÍVIDA EXISTENTE – INSCRIÇÃO 

LÍCITA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Comprovada a relação jurídica entre as partes e a inadimplência do 

usuário do cartão de crédito, não há que se falar em indenização por 

danos morais diante do exercício regular do direito por parte da instituição 

financeira em promover a inscrição junto aos órgãos de proteção ao 

crédito do cliente inadimplente. (Ap 69465/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017)” 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, 

SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL e IMPROCEDÊNCIA 

DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS propostas pela 

parte Reclamante, com a extinção do processo com julgamento do mérito. 

Ademais, CONDENO a parte reclamante a pagar a multa de 9% (nove por 

cento) sobre o valor corrigido da causa e demais prejuízos que poderão 

ser comprovados nos autos, bem como ao pagamento das custas do 

processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado 

no montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art. 55 da Lei 

n.º 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 16 de Maio 

de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 

40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 19 de junho de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010216-47.2014.8.11.0021 REQUERENTE: EDSON DE FREITAS VIEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Tratam-se os presentes autos de EMBARGOS À EXECUÇÃO 

ajuizados por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.AS/A em face de EDSON DE FREITAS VIEIRA, alegando o executado 

excesso de execução, uma vez que na data de 17/02/2017 a Embargante 

efetuou o pagamento do valor da condenação atualizado de forma 

voluntária e tempestivamente. Instado a manifestar-se, o embargado 

impugna as alegações da embargante, aduzindo que o embargado 

executa o saldo remanescente de R$ 345,72, no entanto, o embargante 

somente depositou em juízo a quantia de R$ 288,10, ou seja, inferior ao 

valor executado, requerendo ao final a improcedência dos pedidos de 

Embargos à Execução. Pois bem. Tendo em vista que a embargante não 

logrou êxito em comprovar suposto excesso na execução, não há de se 

falar em procedência dos presentes Embargos à Execução. Isto porque a 

sentença é clara no sentido de conferir que os cálculos deveriam ser 

atualizados desde o evento danoso, o que a embargante não observou 

quando do pagamento. Nesse sentido, tem orientado nossa Egrégia Turma 

Recursal: “RECURSO CIVEL INOMINADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - FIM 

PROTELATÓRIO - REEXAME DE MATÉRIA DE MÉRITO - SENTENÇA 

MANTIDA PELOS PROPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O embargante pretende 

reabrir discussão de matéria já apreciada na fase de conhecimento e 

devidamente acobertada pela coisa julgada. 2. Desta forma, não traz o 

embargante à apreciação qualquer das hipóteses elencadas no art 52, inc. 

IX, da Lei 9099/95, os embargos não podem ser recebidos e conhecidos. 

3. ISTO POSTO, rejeito os embargos apresentados, por incabíveis, visto 

ter sido o pedido da reclamante, julgado procedente, determinando o 

regular processamento da execução, em seus ulteriores termos. 4. 

Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula 

de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 

9.099/95. Honorários advocatícios fixados em 15% do valor condenação, 

mais custas processuais, a cargo da recorrente. (RI 1091/2010, DR. 

EVINER VALÉRIO, 6ª TURMA RECURSAL, Julgado em 15/07/2010, 

Publicado no DJE 23/09/2010)” Dispositivo Diante do exposto, REJEITO OS 

EMBARGOS DE EXECUÇÃO, uma vez que são manifestamente 

protelatórios, nos termos do artigo 918, inciso III do Código de Processo 

Civil. Às providências necessárias. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 16 de Maio de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 19 de junho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010055-03.2015.8.11.0021
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CLAUDIO LUIZ LINDENMAYR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010055-03.2015.8.11.0021 REQUERENTE: E. MARTINS DOS SANTOS - 

ME REQUERIDO: CLAUDIO LUIZ LINDENMAYR Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Compulsando os autos, verifico que o reclamado não compareceu à 

audiência conciliatória, uma vez que não houve citação válida. Assim 

sendo, tendo em vista a notícia que o reclamado é caminhoneiro, bem 

como a ausência de requerimentos por parte do reclamante para novas 

tentativas de efetuar a citação do reclamado, SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso III do 

Código de Processo Civil, uma vez que no âmbito dos juizados especiais 

não há a possibilidade de citação por edital ou por hora certa. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 17 de Maio de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 19 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001429-46.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE DALVA BERNARDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO)

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001429-46.2017.8.11.0021 REQUERENTE: NEIDE DALVA BERNARDES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito a preliminar no 

tocante a inépcia da petição inicial, visto que se confunde com o mérito. 

Rejeito ainda a preliminar no tocante à incompetência deste juízo ante a 

necessidade da realização de perícia técnica, haja vista que não há 

dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). 

Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos documentos 

juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de pedir e do 

pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a aplicação do 

direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 

9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor econômico da 

pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são 

“causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas 

um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, 

IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Ultrapassada as preliminares, passo 

ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PROPRAGANDA 

ENGANOSA proposta por NEIDE DALVA BERNARDES em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte reclamante alega, em síntese, que 

é cliente da ora requerida e que vem cumprindo rigorosamente com a sua 

obrigação contratual, pagando em dia os valores devidos em 

contraprestação ao serviço contratado. Aduz pela falta de sinal de 

telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento público e notório 

na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes 

transtornos, pois quando tentam ligar em seu número, recebem a 

mensagem automática mencionando que o telefone encontra-se desligado, 

bem como pela disposição do sinal de 4G na cidade, pugnando assim pela 

reparação a título de danos morais que entende ter sofrido por veiculação 

de propaganda enganosa pela reclamada. No mérito, a Reclamada 

impugna os pedidos da inicial da autora, aduzindo pela perfeita qualidade 

do sinal na cidade de Água Boa-MT, bem como pela inexistência do dever 

de indenizar em danos morais, pugnando assim pela improcedência dos 

pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 
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comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em falha na 

prestação de serviço de telefonia – a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No 

caso em comento, verifico que a parte Reclamante colacionou provas 

satisfatórias o suficiente a fim de comprovar a verossimilhança de suas 

alegações, notadamente com apresentação de cartazes e panfletos de 

lojas credenciadas pela Reclamada que comprovam a venda de pacotes 

de Internet 4G sem ao menos oferecer o produto na região, induzindo 

assim o consumidor a erro, bem como testes de medidores de velocidade 

que comprovam a falha completa na prestação dos serviços de Internet. 

De outra banda, verifico que empresa Reclamada não logrou êxito em 

comprovar que o sinal de telefonia na cidade de Água Boa-MT eram 

satisfatórios o suficiente para modificar os direitos da parte autora, bem 

como a disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme amplamente 

propagado, ônus que lhe incumbia, pois as telas sistêmicas colacionadas 

em sua defesa atestam que no município somente dispõe do sinal 2G, 

tampouco 3G e sequer 4G, ao contrário do amplamente propagado por 

meio de suas publicidades no comércio local, não cumprindo assim com o 

disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Outrossim, cumpre salientar que o 

registro de ligações efetuadas pela Reclamante não tem o condão de 

atestar a qualidade do sinal na prestação de serviços de telefonia e 

Internet. Desta feita, entendo que Reclamada agiu com negligência sem as 

cautelas devidas, de sorte a causar severos transtornos e 

constrangimentos pela desídia para com o consumidor, oferecendo um 

serviço de assinatura de internet móvel e não cumprindo com o disposto 

no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a seguinte disposição: "Art. 

30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada 

por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e 

serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer 

veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado." O 

princípio da vinculação da oferta, no entanto, não é para punir erros ou 

falhas cometidas pelos fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo 

CDC para coibir a prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se 

que a parte reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, 

apesar de ter realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu 

acordo frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

satisfatória. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como diante da veiculação de 

propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de Internet 4G 

na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 

ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal 

quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, 

entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, 

a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; 

assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar 

repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o 

descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na 

situação em tela, a frequência de problemas no sinal de telefonia por 

prazo considerável diante da veiculação de propaganda enganosa supera 

o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, 

porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha 

causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA 

PARTE RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do 

mérito para o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA 

BRASIL S.A a pagar indenização por danos morais ocasionados a 

Reclamante NEIDE DALVA BERNARDES no valor de R$ 3.000 (três mil 

reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação 

(arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da 

data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 17 de Maio de 2018. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 19 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001633-90.2017.8.11.0021 REQUERENTE: REJANE CARDOSO FEITOSA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Compulsando os autos, 

verifico que a parte autora foi devidamente intimada para emendar a inicial 

com os documentos necessários, entretanto, manteve-se inerte e deixou 

transcorrer in albis o prazo de 05 (cinco) dias sem apresentar 

manifestação. Sendo assim, SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III do NCPC. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 17 de Maio de 

2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 

caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 
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do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 19 de junho de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001470-13.2017.8.11.0021 REQUERENTE: SUZY NUNES MEDEIROS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito a preliminar no 

tocante a inépcia da petição inicial, visto que se confunde com o mérito. 

Rejeito ainda a preliminar no tocante à incompetência deste juízo ante a 

necessidade da realização de perícia técnica, haja vista que não há 

dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). 

Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos documentos 

juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de pedir e do 

pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a aplicação do 

direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 

9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor econômico da 

pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são 

“causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas 

um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, 

IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Ultrapassada as preliminares, passo 

ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PROPAGANDA 

ENGANOSA (VENDA DO PACOTE COM INTERNET INEXISTENTE NO LOCAL 

ADQUIRIDO - 4G) proposta por SUZY NUNES MEDEIROS em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte reclamante alega, em síntese, que 

é assinante do plano da operadora vivo/SA há mais de quatro anos e, de 

tanto a operadora insistir e com a oferta de planos cada vez mais 

vantajosos para o cliente, aderiu ao plano acordado no valor de R$ 39,00 

(trinta e nove reais) mensais, o mais barato na ocasião. Sustenta ainda 

que ao passar dos meses e analisar suas faturas, percebeu que começou 

a receber faturas em valores mais elevados do que o contratado, valores 

esses muito acima do contratado, sem seu consentimento e sem sua 

solicitação. Por fim, aduz pela falta de sinal de telefonia móvel e que esse 

problema é de conhecimento público e notório na cidade de Água Boa-MT, 

o que vem lhe acarretando grandes transtornos, pois sequer utilizou os 

serviços de Internet 4G na cidade por falta de disposição do sinal, 

pugnando assim pela restituição em dobro dos valores cobrados 

indevidamente, bem como reparação a título de danos morais que entende 

ter sofrido por veiculação de propaganda enganosa pela reclamada. No 

mérito, a Reclamada impugna os pedidos da inicial da parte autora, 

aduzindo pela perfeita qualidade do sinal na cidade de Água Boa-MT, bem 

como pela inexistência do dever de indenizar em danos morais, pugnando 

assim pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. Resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Reclamante, 

como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em falha na prestação de serviço de telefonia – a 

parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do 

feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, 

deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de 

dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas 

alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar 

com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de 

julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, 

sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a nuances 

fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de 

cognição e conhecimento. No caso em comento, verifico que o Reclamante 

colacionou provas satisfatórias o suficiente a fim de comprovar a 

verossimilhança de suas alegações, notadamente com os cartazes e 

panfletos de lojas credenciadas pela Reclamada que comprovam a venda 

de pacotes de Internet 4G sem ao menos oferecer o produto na região, 

induzindo assim o consumidor a erro. De outra banda, verifico que 

empresa Reclamada não logrou êxito em comprovar que o sinal de 

telefonia na cidade de Água Boa-MT eram satisfatórios o suficiente para 

modificar os direitos da parte autora, bem como a disposição do sinal de 

Internet 4G na cidade conforme amplamente propagado, ônus que lhe 

incumbia, pois as telas sistêmicas colacionadas em sua defesa são 

referentes ao município de Várzea Grande-MT, ao contrário do 

amplamente propagado por meio de suas publicidades no comércio local, 

não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Desta 

feita, entendo que Reclamada agiu com negligência sem as cautelas 

devidas, de sorte a causar severos transtornos e constrangimentos pela 

desídia para com o consumidor, oferecendo um serviço de assinatura de 

internet móvel e não cumprindo com o disposto no contrato. O CDC traz em 

seu artigo abaixo a seguinte disposição: "Art. 30. Toda informação ou 

publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou 

meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da 

oferta, no entanto, não é para punir erros ou falhas cometidas pelos 

fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo CDC para coibir a 

prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se que a parte 

reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, apesar de ter 

realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu acordo 

frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

adequada. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como diante da veiculação de 

propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de Internet 4G 

na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 

ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal 

quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, 

entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, 

a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; 

assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar 

repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o 

descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na 

situação em tela, a frequência de problemas no sinal de telefonia por 

prazo considerável diante da veiculação de propaganda enganosa supera 

o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 
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dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, 

porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha 

causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA 

PARTE RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do 

mérito para o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA 

BRASIL S.A a pagar indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante ISIDIO PEREIRA DA SILVA no valor de R$ 3.000 (três mil 

reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação 

(arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da 

data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Deverá ainda a 

parte reclamada efetuar a migração do plano da parte autora para 

pré-pago. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 17 

de Maio de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do 

artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, 

para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante 

nos autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 19 de junho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001800-10.2017.8.11.0021 REQUERENTE: AGUINALDO NATAL CHESCO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Verifico 

estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu julgamento, em 

atenção aos princípios da celeridade e economia processual versados no 

artigo 2º da Lei 9.099/95. Inicialmente rejeito a preliminar no tocante à 

inépcia da petição, uma vez que se confunde com o mérito. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS 

EM DECORRÊNCIA DE ATO ILICITO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA propostas por AGUINALDO NATAL CHESCO em face 

de BANCO BRADESCO S.A objetivando que a parte reclamada efetue a 

baixa no gravame de uma motocicleta, uma vez que efetuou a quitação do 

financiamento do bem perante a instituição demandada e assim não 

conseguiu efetuar a transferência do bem em razão da manutenção 

indevida do gravame, bem como reparação a título de danos morais e 

materiais que entende ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, a 

Reclamada aduz pela regularidade na prestação dos serviços, uma vez 

que a transferência de titularidade, bem como a quitação do bem em 

comento devem ser tomadas por parte do legitimado, pugnando ao final 

pela improcedência de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Compulsando 

detidamente os autos, bem como os documentos que o instruem, tenho 

que o direito não milita em favor do reclamante. Isto porque não foi capaz 

de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, uma vez que a versão 

apresentada é inverossímil e os documentos carreados são frágeis e 

insuficientes a fim de permitir um posicionamento deste juízo. Ademais, 

verifico que o autor não juntou aos autos o comprovante de quitação do 

financiamento perante a instituição bancária ora reclamada, documento 

este imprescindível para elucidação dos fatos e comprovação de todo 

alegado em sua inicial. Tal ônus lhe pertence, nos termos do art. 373, I do 

Código de Processo Civil: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito; Em situação semelhante, assim 

decidiu o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: “TJ-RS - Recurso Cível 

71004963377 RS (TJ-RS) Data de publicação: 02/12/2014 Ementa: 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE 

DEMORA DA INSTITUIÇÃO FINANCIADORA EM PROCEDER A BAIXA DO 

GRAVAME APÓS A QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. CONTRATO DE 

QUARENTA E OITO PRESTAÇÕES. - O autor não comprovou a quitação 

total do financiamento, acostando aos autos apenas demonstrativos de um 

acordo, segundo ele, feito com a financeira em uma ação revisional, 

através do qual quitou as parcelas 12 (doze) a 22 (vinte e dois). Inexiste 

prova quanto à quitação das demais parcelas. Não sendo demonstrada a 

quitação, ônus que é do autor (art. 333 , inc. I , do CPC ), não procede o 

pedido inicial de liberação do gravame e indenização por danos morais. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004963377, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lusmary Fatima Turelly da 

Silva, Julgado em 27/11/2014)” Portanto, não se vislumbram nos autos o 

preenchimento dos pressupostos imprescindíveis a responsabilidade civil: 

ação/omissão, nexo e resultado (art. 186, do CC), incumbência do 

Reclamante. É o que orienta VICENTE GRECO FILHO, quanto a incumbência 

do Reclamante, verbis: “São aqueles que, se provados, levam à 

conseqüência jurídica pretendida pelo autor. A relevância ou não de 

determinado fato para a produção de certo efeito jurídico é dada pelo 

direito material, porque nele estão definidas as relações jurídicas e os 

respectivos fatos geradores de direitos subjetivos. O autor, na inicial, 

afirma certos fatos porque deles pretende determinada conseqüência de 

direito; esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob pena 

de perder a demanda. A dúvida ou insuficiência de prova quanto ao fato 

constitutivo milita contra o autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o 

autor não provar suficientemente o fato constitutivo de seu direito.” (in: 

Direito processual civil brasileiro. V. 2, São Paulo: Saraiva, 2002, p. 189) A 

jurisprudência é dominante, in verbis: “PROCESSO CIVIL - ÔNUS DA 

PROVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 333, I, DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVA I 

- A sistemática processual civil determina que o ônus da prova compete a 

quem se beneficiar pelo reconhecimento da existência dos fatos. Por sua 

vez, o artigo 333 do Código de Processo Civil dispõe que o ônus da prova 

incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. No desdobramento dessas premissas e seguindo compasso da 

lógica processual, o Código de Processo Civil pátrio acolheu o princípio da 

persuasão racional do juiz, cuja ratio está em conceder ao juiz livre 

convicção e liberdade de apreciação e valoração das provas contidas nos 

autos, afastando, por outro lado, prefixação dos valores das provas. II - 

Na espécie, o Autor-apelante não reverenciou o disposto pelo art. 333, I, 

do CPC, na medida em que não fez juntar aos autos provas idôneas com a 

finalidade de demonstrar os fatos narrados no instrumento da demanda. 

VII - Apelação improvida.” (TRF2ª R. - AC 200051010125769 - 4ª T. - Rel. 

Des. Fed. Miguel Filho - DJU 21.11.2005, in: DTZ1032887) Assim, tenho 

que o presente processo não demanda maiores explicações, posto que o 

autor não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, 

tampouco que tenha sofrido danos morais em decorrência desses fatos, 

sendo, portanto, a improcedência da ação medida de rigor a ser imposta 

na presente situação. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I, do NCPC, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL 

e IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS propostas pela parte reclamante, com a extinção do 

processo com resolução do mérito. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Água Boa/MT, 17 de Maio de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 
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26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 19 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1002003-69.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MAYCON DOUGLAS 

FERNANDES MENEGATTI REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A Vistos etc., Dispensado o relatório nos termos do art. 

38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de ação ajuizada 

por MAYCOM DOUGLAS FERNANDES MENEGATTI contra UNIVERSIDADE 

NORTE DO PARANÁ - UNOPAR com pedido de indenização por danos 

morais. O reclamante narra que realizou, em 2017 o vestibular agendado 

pela parte ré para o curso de Ciências Contábeis. Porém, por questões 

financeiras, desistiu de iniciar o curso, não assinando o contrato ou 

apresentando qualquer documentação necessária para confecção ou 

efetivação da matrícula no referido curso. O reclamante ainda afirma que a 

única atitude tomada foi de efetuar o pagamento da taxa de matricula 

antes mesmo de se submeter ao processo seletivo. Pois bem. O pedido da 

parte reclamante é parcialmente procedente, senão vejamos: Extrai-se dos 

autos que o reclamante não efetuou a sua matrícula de maneira regular, 

efetuando tão somente o pagamento referente a taxa de matrícula. Tal 

matrícula, inobstante tenha ocorrido o pagamento da taxa de inscrição, 

não foi submetida a análise documental, tampouco efetivada de maneira a 

proporcionar a perfeita relação jurídica entre as partes. Ocorre que o 

autor não possui notas e presença nas aulas ministradas do referido 

curso a fim de justificar a versão apresentada pela empresa reclamada. 

Nesse passo, imediatamente a empresa reclamada efetuou a cobrança 

das mensalidade e posteriormente efetuou a inscrição de seu nome nos 

cadastros restritivos de crédito, mesmo não tendo efetivamente cursado 

as matérias. Note-se que da análise dos documentos carreados aos 

autos, percebe-se que o reclamante sequer chegou a cursar um bimestre, 

portanto e conforme já dito, insuficientes a fim de configurar qualquer tipo 

de relação jurídica e comercial entre as partes. Atenta contra a boa-fé 

objetiva efetuar a cobrança das mensalidades do reclamante mesmo sem 

a formalização do processo de matrícula, para posteriormente, negativar 

lhe em razão de dívidas que o mesmo desconhecia. Entendo que tal 

situação violou os direitos da personalidade do reclamante, pois causou 

quebra de confiança e de expectativas legítimas, restando, portanto, 

configurado o dano moral passível de reparação: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação; Art. 6º São direitos básicos 

do consumidor: VI - a efetiva prevenção e reparação de danos 

patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos; Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” DO DANO 

MORAL Impera constar, que ante a omissão da lei, fica ao arbítrio do 

julgador a fixação da importância devida a título de indenização, desde que 

não se desvencilhe dos critérios rotineiramente adotados pela doutrina e 

pela jurisprudência pátrias, devendo-se valer, ainda, de sua experiência e 

bom senso, atento à realidade da vida, notadamente, à situação 

econômica atual e às peculiaridades de cada caso. Assim, ao decidir a lide 

referente à quantificação por dano moral, o julgador deve analisar caso a 

caso e pautar a decisão no juízo de ponderação, considerando o caráter 

sancionatório, que impõe uma penalidade ao ofensor, a ponto de que 

tenha mais cuidado e disciplina, para evitar que a conduta danosa seja 

reiterada, bem como, que seja evidenciado o caráter compensatório da 

indenização, devendo servir de alguma forma para confortar a vítima e 

amenizar os constrangimentos e aborrecimentos sofridos. Com efeito, de 

acordo com os critérios supra mencionados, segundo penso, a fixação em 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) apresenta-se moderada e suficiente para 

promover a reparação da lesão suportada pela vítima, servindo de 

desestímulo à prática de atos lesivos. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que 

tange a cobrança de valores indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria 

tem se inclinado para a restituição em dobro dos valores cobrados 

indevidamente, nos moldes do art. 42, parágrafo único do Código de 

Defesa do Consumidor. Com efeito, a única hipótese em que é vedada a 

repetição do indébito é no caso de engano justificável, o que não 

vislumbro no presente caso, vez que a Reclamada não se desincumbiu de 

efetuar a cobrança de forma intencional, mesmo sem o autor ter 

formalizado o processo de matrícula de forma efetiva. Entretanto, o autor 

não juntou aos autos qualquer comprovante de pagamento dos valores a 

fim de pleitear sua devolução. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro 

no art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS 

PEDIDOS DA INICIAL e IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO 

EM DOBRO, com a extinção do processo com resolução do mérito para o 

fim de: A) CONDENAR a empresa reclamada a proceder com a retirada do 

nome do autor dos órgãos restritivos de crédito, no prazo de 5 (cinco) 

dias contados da ciência desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 

500,00 (quinhentos reais) e incorrer no cometimento do crime de 

desobediência; B) CONDENAR a empresa reclamada a pagar indenização 

por danos morais ocasionados ao Reclamante MAYCON DOUGLAS 

FERNANDES MENEGATTI no valor de R$ 5.000 (cinco mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Água Boa/MT, 17 de Maio de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 19 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001328-09.2017.8.11.0021 REQUERENTE: UENE PULCENA ROSA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito a preliminar no 
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tocante a inépcia da petição inicial, visto que se confunde com o mérito. 

Rejeito ainda a preliminar no tocante à incompetência deste juízo ante a 

necessidade da realização de perícia técnica, haja vista que não há 

dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). 

Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos documentos 

juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de pedir e do 

pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a aplicação do 

direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 

9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor econômico da 

pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são 

“causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas 

um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, 

IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Ultrapassada as preliminares, passo 

ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PROPAGANDA 

ENGANOSA (VENDA DO PACOTE COM INTERNET INEXISTENTE NO LOCAL 

ADQUIRIDO - 4G) proposta por UENE PULCENA ROSA em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte reclamante alega, em síntese, que 

é assinante do plano da operadora vivo/SA há anos e, de tanto a 

operadora insistir e com a oferta de planos cada vez mais vantajosos para 

o cliente, aderiu ao plano acordado no valor de R$ 49,99 (quarenta e nove 

reais e noventa e nove centavos) mensais, o mais barato na ocasião. 

Sustenta ainda que ao passar dos meses e analisar suas faturas, 

percebeu que começou a receber faturas em valores mais elevados do 

que o contratado, valores esses muito acima do contratado, sem seu 

consentimento e sem sua solicitação. Por fim, aduz pela falta de sinal de 

telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento público e notório 

na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes 

transtornos, pois sequer utilizou os serviços de Internet 4G na cidade por 

falta de disposição do sinal, pugnando assim pela restituição em dobro dos 

valores cobrados indevidamente, bem como reparação a título de danos 

morais que entende ter sofrido por veiculação de propaganda enganosa 

pela reclamada. No mérito, a Reclamada impugna os pedidos da inicial da 

parte autora, aduzindo pela perfeita qualidade do sinal na cidade de Água 

Boa-MT, bem como pela inexistência do dever de indenizar em danos 

morais, pugnando assim pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois 

bem. Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte 

Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 

da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 

em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em falha na prestação de serviço de 

telefonia – a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o 

deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus 

da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a 

ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios 

de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de 

cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica 

de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. No caso em comento, verifico que o 

Reclamante colacionou provas satisfatórias o suficiente a fim de 

comprovar a verossimilhança de suas alegações, notadamente com os 

cartazes e panfletos de lojas credenciadas pela Reclamada que 

comprovam a venda de pacotes de Internet 4G sem ao menos oferecer o 

produto na região, induzindo assim o consumidor a erro. De outra banda, 

verifico que empresa Reclamada não logrou êxito em comprovar que o 

sinal de telefonia na cidade de Água Boa-MT eram satisfatórios o 

suficiente para modificar os direitos da parte autora, bem como a 

disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme amplamente 

propagado, ônus que lhe incumbia, pois as telas sistêmicas colacionadas 

em sua defesa não são referentes ao município de Água Boa-MT, ao 

contrário do amplamente propagado por meio de suas publicidades no 

comércio local, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II 

do NCPC. Outrossim, cumpre salientar que o registro de ligações 

efetuadas pela Reclamante não tem o condão de atestar a qualidade do 

sinal na prestação de serviços de telefonia e Internet. Desta feita, entendo 

que Reclamada agiu com negligência sem as cautelas devidas, de sorte a 

causar severos transtornos e constrangimentos pela desídia para com o 

consumidor, oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel e não 

cumprindo com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a 

seguinte disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, 

suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 

comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da 

oferta, no entanto, não é para punir erros ou falhas cometidas pelos 

fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo CDC para coibir a 

prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se que a parte 

reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, apesar de ter 

realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu acordo 

frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

adequada. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como diante da veiculação de 

propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de Internet 4G 

na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 

ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal 

quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, 

entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, 

a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; 

assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar 

repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o 

descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na 

situação em tela, a frequência de problemas no sinal de telefonia por 

prazo considerável diante da veiculação de propaganda enganosa supera 

o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, 

porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha 

causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA 

PARTE RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do 

mérito para o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA 

BRASIL S.A a pagar indenização por danos morais ocasionados a 

Reclamante UENE PULCENA ROSA no valor de R$ 3.000 (três mil reais), 

valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 

405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de 

publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 22 de Maio de 2018. ROBSON ADRIANO 
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MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 19 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001873-79.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA ARAUJO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001873-79.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ELIZANGELA ARAUJO LIMA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do artigo 

38 da Lei 9099/95. Compulsando os autos, verifico que a parte reclamante 

requereu a extinção da ação, conforme pedido de desistência lançada na 

certidão da movimentação Id. nº 12141526 . Assim, desnecessária a 

anuência da parte reclamada – Enunciado 90 – FONAJE. Diante do acima 

exposto, nos termos do artigo 485, VIII do NCPC, c/c Enunciado nº 90 – 

FONAJE, HOMOLOGO a desistência requerida na movimentação Id. nº 

12141526 e SUGIRO PELA EXTINÇÃO do presente feito, sem julgamento 

do mérito. Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 

9.099). Desnecessária a intimação das partes, vez que não há interesse 

recursal algum, já que a própria parte autora requereu a desistência em 

questão, e não há a necessidade, como já referido, de a parte ré 

manifestar-se pela concordância. Após, ARQUIVEM-SE os autos, com as 

baixas necessárias. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 22 de maio 

de 2018 ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 

caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 19 de junho de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-54.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CRISTINA DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ABADIA ANTUNES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000161-54.2017.8.11.0021 REQUERENTE: PATRICIA CRISTINA DA 

COSTA SILVA REQUERIDO: ABADIA ANTUNES DA SILVA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Compulsando os autos, verifico que o reclamado 

foi regularmente citado mas não compareceu à audiência de conciliação, 

tampouco apresentou contestação no prazo legal, razão pela qual decreto 

sua revelia, bem como confissão quanto à matéria de fato. Com efeito, a 

parte reclamante é credora do reclamado da quantia de R$ 979,60 

(novecentos e setenta e nove reais e sessenta centavos), devidamente 

atualizado. Diante do exposto, SUGIRO PROCEDENCIA TOTAL DOS 

PEDIDOS DA INICIAL da parte reclamante, com a extinção do processo 

com julgamento do mérito para condenar o reclamado ao pagamento da 

quantia de R$ 979,60 (novecentos e setenta e nove reais e sessenta 

centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data de 

vencimento dos títulos e acrescido de juros de mora de 1% desde a 

citação (arts. 404 e 405 do CC). Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Água Boa/MT, 22 de Maio de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 19 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010193-67.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

E M DA CUNHA REZENDE - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MILKA PAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010193-67.2015.8.11.0021 EXEQUENTE: E M DA CUNHA REZENDE - ME 

EXECUTADO: MILKA PAES Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL movida por E. M. DA CUNHA 

REZENDE-ME em face de MILKA PAES. Compulsando os autos, verifico 

que a executada foi regularmente citada, contudo, não compareceu à 

audiência conciliatória. Contudo, o Sr. Meirinho realizou o auto de penhora 

e avaliação dos seguintes bens que guarnecem no endereço da 

executada: 01 (uma) impressora HP/copiadora 220v / 01 (um) monitor 20 

polegadas da marca Samsung 220v. Assim sendo, SUGIRO PELA 

ADJUDICAÇÃO DOS BENS ARROLADOS em favor da exequente, na 

forma do art. 485, inciso III do Código de Processo Civil. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 22 de Maio de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 19 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001500-48.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA CAPITANIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY
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CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001500-48.2017.8.11.0021 REQUERENTE: TATIANA CAPITANIO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito a preliminar no 

tocante a inépcia da petição inicial, visto que se confunde com o mérito. 

Rejeito ainda a preliminar no tocante à incompetência deste juízo ante a 

necessidade da realização de perícia técnica, haja vista que não há 

dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). 

Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos documentos 

juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de pedir e do 

pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a aplicação do 

direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 

9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor econômico da 

pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são 

“causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas 

um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, 

IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Ultrapassada as preliminares, passo 

ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PROPAGANDA 

ENGANOSA (VENDA DO PACOTE COM INTERNET INEXISTENTE NO LOCAL 

ADQUIRIDO - 4G) proposta por TATIANA CAPITANIO em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte reclamante alega, em síntese, que 

é assinante do plano da operadora vivo/SA há mais de quatro anos e, de 

tanto a operadora insistir e com a oferta de planos cada vez mais 

vantajosos para o cliente, o Requerente aderiu ao plano acordado no valor 

de R$ 37,99 (trinta e sete reais e noventa e nove centavos), o mais barato 

na ocasião. Sustenta ainda que ao passar dos meses e analisar suas 

faturas, percebeu que começou a receber faturas em valores mais 

elevados do que o contratado, chegando a pagar até é R$ 51,86 

(cinquenta e um reais e oitenta e seis centavos), valor esse acima do 

contratado, sem seu consentimento e sem sua solicitação. Por fim, aduz 

pela falta de sinal de telefonia móvel e que esse problema é de 

conhecimento público e notório na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe 

acarretando grandes transtornos, pois sequer utilizou os serviços de 

Internet 4G na cidade por falta de disposição do sinal, pugnando assim 

pela restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, bem como 

reparação a título de danos morais que entende ter sofrido por veiculação 

de propaganda enganosa pela reclamada. No mérito, a Reclamada 

impugna os pedidos da inicial da parte autora, aduzindo pela perfeita 

qualidade do sinal na cidade de Água Boa-MT, bem como pela inexistência 

do dever de indenizar em danos morais, pugnando assim pela 

improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos 

autos a situação de vulnerabilidade da parte Reclamante, como 

consumidor em relação à Reclamada, sendo esta detentora de domínio 

técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado poder 

econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra parte, 

razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, deve 

prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de consumo – 

consistente em falha na prestação de serviço de telefonia – a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que o Reclamante colacionou 

provas satisfatórias o suficiente a fim de comprovar a verossimilhança de 

suas alegações, notadamente com os cartazes e panfletos de lojas 

credenciadas pela Reclamada que comprovam a venda de pacotes de 

Internet 4G sem ao menos oferecer o produto na região, induzindo assim o 

consumidor a erro. De outra banda, verifico que empresa Reclamada não 

logrou êxito em comprovar que o sinal de telefonia na cidade de Água 

Boa-MT eram satisfatórios o suficiente para modificar os direitos da parte 

autora, bem como a disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme 

amplamente propagado, ônus que lhe incumbia, pois as telas sistêmicas 

colacionadas em sua defesa atestam que no município somente dispõe do 

sinal 2G, sequer 3G e tampouco 4G, ao contrário do amplamente 

propagado por meio de suas publicidades no comércio local, não 

cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Desta feita, 

entendo que Reclamada agiu com negligência sem as cautelas devidas, de 

sorte a causar severos transtornos e constrangimentos pela desídia para 

com o consumidor, oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel 

e não cumprindo com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo 

abaixo a seguinte disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, 

suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 

comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da 

oferta, no entanto, não é para punir erros ou falhas cometidas pelos 

fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo CDC para coibir a 

prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se que a parte 

reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, apesar de ter 

realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu acordo 

frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

adequada. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como diante da veiculação de 

propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de Internet 4G 

na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 

ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal 

quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, 

entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, 

a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; 

assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar 

repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o 

descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na 

situação em tela, a frequência de problemas no sinal de telefonia por 

prazo considerável diante da veiculação de propaganda enganosa supera 

o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, 

porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha 

causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores 

indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado para 

restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos moldes do 

art. 42, p.ú, do CDC. Com efeito, a única hipótese em que é vedada a 

repetição do indébito é no caso de engano justificável, o que não 

vislumbro no presente caso, vez que a empresa reclamada não adotou as 
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cautelas necessárias para evitar que fosse alterado os valores dos 

planos da reclamante sem o seu consentimento. Todavia, tendo em vista a 

escassez de elementos quantificadores do prejuízo amargado, não deve 

ocorrer a repetição do indébito. Isto porque a parte autora não mensurou 

na petição inicial o montante do valor total cobrado indevidamente pela 

empresa de telefonia ré e formulou pedido genérico, sendo que nos 

Juizados Especiais é vedada a prolação de sentença ilíquida, conforme a 

expressa disposição do artigo 38, parágrafo único da Lei nº 9.099/95. 

Corroborando: "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO. 

ÔNUS DA RÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. PEDIDO ILÍQUIDO QUANTO À 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DECISÃO ILÍQUIDA. INADMISSIBILIDADE DE 

PROFERIR DECISÃO ILÍQUIDA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO 

PARCIAL DO FEITO, EX OFFICIO. 1. . A autora juntou aos autos 

documentos que embasam sua pretensão e conferem verossimilhança a 

seus argumentos (fls. 07/19). A ré, por sua vez, não logrou êxito em 

comprovar a regularidade da inscrição do nome da autora no SPC (art. 

333, II, do CPC). 2. Indenização por danos morais que se impõe, em 

decorrência do abalo de crédito sofrido, como função 

punitivo-pedagógica, a fim de evitar a reiteração da conduta abusiva da 

requerida. Dano in re ipsa, conforme orientação pacificada no STJ. 3. 

Quantum indenizatório fixado em patamar que evita o enriquecimento sem 

causa da autora, observância os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade e está em consonância com o valor adotado pelas 

Turmas Recursais em casos análogos. 4. Inviável a pretensão à 

devolução de valores, por ser inadmissível decisão ilíquida no âmbito dos 

Juizados Especiais Cíveis (parágrafo único do art. 38 Lei n. 9.099/95). No 

ponto, deve ser extinto o processo sem a resolução do mérito (art. 267 

caput , inc. I, c/c art. 295 caput, inc. I, parágrafo único, inc. III, ambos do 

CPC). (TJ-RS - Recurso Cível: 71002705432 RS, Relator: Edson Jorge 

Cechet, Data de Julgamento: 27/10/2011, Primeira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/10/2011)” Por esta razão, 

merece ser rejeitada a pretensão inicial de restituição em dobro. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE 

RECLAMANTE e IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO EM 

DOBRO, com a extinção do processo com resolução do mérito para o fim 

de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA BRASIL S.A a pagar 

indenização por danos morais ocasionados a Reclamante TATIANA 

CAPITANIO no valor de R$ 3.000 (três mil reais), valor com incidência de 

juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença 

(súmula 362 STJ). Deverá a Reclamada proceder com a alteração do plano 

da Reclamante para a modalidade Pré-Paga. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 22 de Maio de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 19 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001430-31.2017.8.11.0021 REQUERENTE: SAMARA PASSOS QUEIROZ 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Inicialmente rejeito a 

preliminar no tocante à incompetência deste juízo ante a necessidade da 

realização de perícia técnica, haja vista que não há dispositivo na Lei 

9.099/95 que permita inferir que a complexidade da causa – e, por 

conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada 

à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). Assim, tenho que a 

peça de ingresso, bem como dos documentos juntados, possibilita a 

compreensão dos fatos, da causa de pedir e do pedido, permitindo a 

ampla defesa da parte adversa e a aplicação do direito ao caso concreto. 

Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios 

distintos - quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo 

(matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95 

(RMS 30170 / SC). Ultrapassada as preliminares, passo ao exame do 

mérito. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR 

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO proposta por SAMARA PASSOS 

QUEIROZ em face de TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) onde a parte 

reclamante narra, em síntese, que é cliente da operadora ora reclamada 

por vários anos, entretanto, vem sofrendo com a constante falta de sinal 

de telefonia móvel na cidade. Aduz que esse problema é de conhecimento 

público e notório na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando 

grandes transtornos, bem como sequer utilizou os serviços de Internet 4G 

na cidade por falta de disposição do sinal, razão pela qual pugna pela 

reparação a título de danos morais que entende ter sofrido por veiculação 

de propaganda enganosa pela reclamada. No mérito, a Reclamada 

impugna os pedidos da inicial da parte autora, aduzindo pela regular 

prestação de serviços, bem como pela inexistência do dever de indenizar 

em danos morais, pugnando assim pela improcedência dos pedidos da 

inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade 

da parte Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo 

esta detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e 

serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação 

do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, 

no caso em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em falha na prestação de serviço de 

telefonia – a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o 

deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus 

da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a 

ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios 

de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de 

cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica 

de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte 

Reclamante não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu 

direito, uma vez que a versão apresentada é inverossímil e os documentos 

carreados são frágeis e insuficientes a fim de amparar a verossimilhança 

de suas alegações. Tal ônus lhe pertence, nos termos do art. 373, I do 

Código de Processo Civil: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito; Ademais, importante salientar 

que para usufruir das benesses do instituto da inversão do ônus da 

prova, deve o autor fazer prova mínima do aludido, visto que tal direito não 

é absoluto em nosso ordenamento jurídico. Em situação semelhante, assim 

decidiu nossa Egrégia Turma Recursal: “RECURSO CÍVEL INOMINADO - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELEFONIA - 

CONSUMIDOR - FALHA NO SINAL - FALTA DE PROVA EFETIVA DA 

ALEGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO 

PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE 
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DEFESA DO CONSUMIDOR - PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO - 

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A Norma 

de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não 

dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos 

fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor. Sem a prova de que a 

linha telefônica se encontrava regular quando ocorreu o defeito no 

fornecimento do serviço reclamado, não podem ser reconhecidos os 

prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do 

art. 333 do Código de Processo Civil. (RI 31/2014, DR. SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 10/06/2014, 

Publicado no DJE 16/07/2014)” Ressalta-se que no tocante a qualidade 

dos serviços prestados pela reclamada, a comprovação da má prestação 

de serviços seria facilmente demonstrada colacionando medidores de 

teste em sua linha a fim de comprovar a falha na prestação de serviços de 

telefonia da empresa. Assim, não fez prova mínima do aludido a fim de 

justificar a inversão do ônus da prova a seu favor, ônus que lhe incumbia, 

razão pelo qual a improcedência dos pedidos é medida de rigor a ser 

imposta na presente ação. DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo mais 

que consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL e IMPROCEDÊNCIA DOS 

PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, com a extinção do 

processo com julgamento do mérito. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Água Boa/MT, 22 de Maio de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 19 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001911-91.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MARTA MARTINS RIBEIRO DA 

SILVA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Trata-te de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARTA 

MARTINS RIBEIRO DA SILVA em face de CLARO S.A., onde a parte 

reclamante alega, em síntese, que teve seu nome incluído nos órgãos 

restritivos de crédito de forma indevida por ordem da empresa reclamada, 

uma vez que jamais contratou quaisquer serviços desta, pugnando pela 

declaração de inexistência de débitos, bem como indenização por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. Diante da negativa 

de débitos e evidente hipossuficiência da parte Reclamante, cumpria à 

Reclamada trazer aos autos documentos consistentes que pudessem 

comprovar inequivocamente a relação jurídica entre as partes e a 

legalidade do débito, como o contrato devidamente assinado, nos termos 

do art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6º, VIII, do CDC, entretanto, assim não o 

fez. A reclamada não juntou aos autos qualquer documento que 

comprovasse minimamente a origem do débito da parte autora. Se se 

veicula fato negativo, a incumbência pelo ônus probatório transfere-se à 

reclamada, ou mesmo pode-se se desincumbir pelo ônus da contraprova. 

Assim não fez, deixando a questão no campo das meras alegações: 

sabe-se que alegar e não comprovar é o mesmo que não alegar (allegatio 

et non probatio quasi non allegatio). Outrossim, em sua contestação alega 

que a contratação se deu por meio de “Televendas”. Contudo, não juntou 

sequer o áudio comprovando a contratação ou qualquer relação comercial 

entre as partes. No caso, caracterizado está o defeito do serviço, 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o 

prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve 

provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do 

serviço e se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no 

presente caso. Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os 

dados da parte Reclamante indevidamente aos anais de proteção ao 

crédito, restando, pois, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, 

portanto, responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a 

vítima por eventuais danos experimentados de forma injusta. DO DANO 

MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal quantia 

deve atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, 

entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, 

a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; 

assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar 

repercussão em sua esfera patrimonial. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral a Reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a negativação de seu nome 

nos órgãos restritivos de crédito em razão de dívida desconhecida supera 

o mero aborrecimento. Destarte, entendo que, pelo caso em análise, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a situação 

econômica da ofensora e do ofendido, bem como demais circunstancias 

em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em 

R$ 6.000 (seis mil reais), ao qual apresenta-se moderado e suficiente a fim 

de evitar enriquecimento ilícito da autora. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL 

DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE RECLAMANTE, com a extinção do 

processo com resolução do mérito para o fim de: A) DECLARAR a 

inexistência do débito junto a empresa reclamada, com a expedição de 

ofício para os respectivos órgãos de restrição ao crédito solicitando a 

retirada do nome da reclamante de seus cadastros, no prazo de 5 (cinco) 

dias contados da ciência desta decisão, sob pena de multa diária por 

descumprimento de R$ 300,00 (trezentos reais) e incorrer no cometimento 

do crime de desobediência; B) CONDENAR a empresa Reclamada CLARO 

S.A. a pagar indenização por danos morais ocasionados a Reclamante 

MARTA MARTINS no valor de R$ 6.000 (seis mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Água Boa/MT, 22 de Maio de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 19 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001876-34.2017.8.11.0021 REQUERENTE: RENATO LUIS FASOLO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Incialmente rejeito a preliminar aventada pela 

defesa no tocante à incompetência deste juízo para processamento da 

presente demanda, haja vista que não há dispositivo na Lei 9.099/95 que 

permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a 

competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade 

ou não de perícia (MC 15465 / SC). Assim, tenho que a peça de ingresso, 

bem como dos documentos juntados, possibilita a compreensão dos fatos, 

da causa de pedir e do pedido, permitindo a ampla defesa da parte 

adversa e a aplicação do direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar 

que o artigo 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo 

(valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para 

definir o que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a 

presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo 

na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Ultrapassada 

a preliminar, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por RENATO 

LUIS FASOLO em face de ENERGISA MATOGROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERSIA S.A, onde o reclamante alega, em síntese, que em 08/06/17, 

recebeu um demonstrativo de cálculo de recuperação de consumo – termo 

de ocorrência n.º 560719 de energia elétrica que destoava completamente 

de seu padrão médio de consumo, alcançando o patamar de R$ 2.133,11 

(dois mil cento e trinta e três reais e onze centavos), referentes a 

diferença menor de 2.921 kWh que, segundo a Empresa não teria sido 

aferida no período de setembro/2016 a março/2017. Sustenta que 

procurou a reclamada a fim de saber a justificativa do aumento 

considerável no valor de suas faturas, não recebendo qualquer resposta 

por parte da empresa reclamada, bem como sofreu corte em sua unidade 

consumidora em razão da fatura controvertida, pugnando assim por danos 

morais e materiais que entende ter sofrido em razão desses fatos. No 

mérito, a empresa reclamada aduz pela regularidade na cobrança das 

faturas de consumo de energia elétrica da parte autora, uma vez que foi 

constatada irregularidades no medidor da parte autora e por isso agiu 

dentro do permissivo legal a emitir fatura eventual e possibilidade de 

suspensão em caso do inadimplemento, invocando para isso as 

disposições constantes nos arts. Artigo 129, alínea b) da Resolução nº 

414/10 da ANEEL e pugnando ao final pela improcedência dos pedidos da 

inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade 

da parte Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo 

esta detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e 

serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação 

do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, 

no caso em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Com 

efeito, deve a concessionária adotar as providências necessárias e 

tempestivas para que seus equipamentos funcionem regularmente, pois é 

dela o risco do negócio. A segurança jurídica, princípio de índole 

constitucional, é uma das finalidades centrais do ambiente regulatório que 

disciplina a concessão e prestação do serviço de fornecimento de 

energia, seja em favor da concessionária, seja em favor do consumidor. 

No entanto, esse procedimento de cobrança excessivamente fora das 

médias pagas pelos consumidores fere os dispositivos do Código de 

Defesa do Consumidor, em especial o da prestação de serviços eficientes 

e o da informação adequada que tem por obrigação prestar ao 

consumidor. Verifica-se que os valores de Maio/2017 estão muito acima 

da média cobrada com relação as demais faturas referentes a esses 

intervalos, conforme faturas anexadas pelo autor à inicial. In casu, verifico 

que mostra-se desarrazoado um consumo de energia que registra uma 

média de consumo de 113 kWh e em outro período registrar 2.921 kWh, 

sob a alegação de ser cálculo de recuperação de consumo, isso para uma 

única família. Outrossim, importante dar relevo que a parte reclamada, 

inobstante os argumentos trazidos em sua defesa que afirma ser valores 

devidos em decorrência da existência de irregularidades no medidor do 

autor, não trouxe aos autos qualquer comprovação nesse sentido. Tal 

ônus lhe pertence, nos termos do art. 373, inciso II do NCPC: “Art. 373. O 

ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor.” Assim, o ponto nodal da 

questão, objeto da presente ação, não demanda maiores considerações, 

haja vista que, não obstante as alegações da reclamada no tocante a 

regularidade da cobrança, não foi capaz de modificar os direitos da parte 

autora, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II do NCPC. 

DO DANO MORAL No que tange ao pedido de reparação a título de danos 

morais, entendo que merece amparo, uma vez que o corte na unidade 

consumidora do autor com base em uma dívida exorbitante, sem 

demonstrar a existência de irregularidades ou fraudes no relógio medidor 

e submetendo a todas as dificuldades de não poder utilizar os 

equipamentos e demais utensílios elétricos em sua casa supera os limites 

de mero dissabor cotidiano. Impera constar que ante a omissão da lei, fica 

ao arbítrio do julgador a fixação da importância devida a título de 

indenização, desde que não se desvencilhe dos critérios rotineiramente 

adotados pela doutrina e pela jurisprudência pátrias, devendo-se valer, 

ainda, de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida, 

notadamente, à situação econômica atual e às peculiaridades de cada 

caso. Assim, ao decidir a lide referente à quantificação por dano moral, o 

julgador deve analisar caso a caso e pautar a decisão no juízo de 

ponderação, considerando o caráter sancionatório, que impõe uma 

penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, 

para evitar que a conduta danosa seja reiterada, bem como, que seja 

evidenciado o caráter compensatório da indenização, devendo servir de 

alguma forma para confortar a vítima e amenizar os constrangimentos e 

aborrecimentos sofridos. Destarte, entendo que, pelo caso em análise, 

levando-se em conta o caráter socioeducativo da medida, a 

hipossuficiência financeira e técnica da parte reclamante, bem como 

demais circunstancias em que os fatos se desenvolveram, revela-se 

razoável o valor de R$ 7.000 (sete mil reais) a título de reparação por 

danos morais, ao qual apresenta-se moderado e suficiente a fim de evitar 

enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, 

porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha 

causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com a 

extinção do processo com resolução do mérito para o fim de CONDENAR a 

empresa reclamada ENERGISA MATOGROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERSIA S.A a pagar indenização por danos morais ocasionados ao 

reclamante RENATO LUIS FASOLO no valor de R$ 7.000 (sete mil reais), 

valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 

405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de 

publicação desta sentença (súmula 362 STJ); Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 22 de Maio de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 19 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001981-11.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO YAZBEK OAB - SP0168204A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001981-11.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ANTONIO GARCIA 

REQUERIDO: BOA VISTA SERVICOS S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Inicialmente, deve ser consignado que no caso em tela se aplica o artigo 

355, I do CPC, razão pela qual, em observância aos princípios da 

celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a julgar 

antecipadamente a lide. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL proposta ANTONIO GARCIA em face de BOA VISTA SERVICOS 

S.A., onde a parte autora narra, em síntese, que teve seu nome incluído 

nos órgãos restritivos de crédito por ordem da empresa reclamada, 

entretanto, não foi notificado a respeito da negativação, razão pela qual 

pugna por indenização por danos morais que entende ter sofrido em razão 

desses fatos. Citada, a reclamada apresentou contestação, aduzindo que 

procedeu com a anotação do nome do autor dentro da legalidade, uma vez 

que informou a parte autora enviando notificação para seu endereço de 

que seu nome seria inserido em seus cadastros, pugnando assim pela 

improcedência dos pedidos. Pois bem. A ação deve ser julgada 

improcedente, senão vejamos. Da petição inicial, vê-se que a causa de 

pedir resulta da alegação de que o autor teve sua imagem e honra 

abaladas pela inclusão indevida de seu nome nos órgãos restritivos de 

crédito, uma vez que não tinha conhecimento de da dívida que a originou e 

também não havia sido notificado a respeito de tal negativação. Ocorre 

que, ao compulsar detidamente os autos, verifico que a empresa 

reclamada cumpriu com sua obrigação ao enviar notificação para o 

endereço do autor, logrando êxito assim em modificar os direitos da parte 

autora e cumprindo com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Ademais, 

verifico que o autor também não discorreu sobre a origem do débito, tão 

somente a respeito da falta de notificação da inclusão de seu nome nos 

bancos de dados da empresa reclamada, o que no meu entendimento 

reforça a existência de débitos em aberto em nome do autor e legitima as 

empresas a acionarem a empresa reclamada para proceder com as 

devidas anotações. Outrossim, o autor não impugnou a contestação 

apresentada, momento que tinha para contrapor as afirmações da parte 

reclamada, bem como para demonstrar a ilegitimidade da conduta da 

empresa ao proceder com a anotação de seu nome sem ser comunicado. 

Aliás, a respeito deste tema, importante colacionar o entendimento 

esposado pela nossa Egrégia Turma Recursal Cível do Mato Grosso: 

“RECURSO INOMINADO - FINANCEIRA - INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA - 

INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - EXERCICIO REGULAR DE DIREITO - ALEGAÇÃO DA AUSENCIA 

DE PREVIA NOTIFICAÇÃO - RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO 

ARQUIVISTA - DANO MORAL AFASTADO - SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO. De acordo com a Súmula 359 do STJ é do órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a obrigação de notificar 

previamente o devedor antes de proceder à negativação do seu nome, 

não cabendo esse encargo ao credor. O Credor que determina a inclusão 

do nome do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao credito e 

que 02 (dois) dia após a quitação da dívida, providencia a baixa do 

apontamento, não comete ato ilícito, por constituir exercício regular do 

direito e não dá ensejo a indenização por dano moral. (RI 2563/2012, DR. 

VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 

19/02/2013, Publicado no DJE 27/02/2013)” Daí porque se conclui que a 

pretensão formulada nos autos não enseja a reparação por danos morais, 

tendo em vista a existência de débitos e a legitimidade da inclusão do 

nome do autor nos cadastros da empresa reclamada. DISPOSITIVO Diante 

do exposto e por tudo mais que consta nos autos, com fulcro no art. 487, 

inciso I do NCPC, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS propostas na inicial, com a extinção 

do processo com resolução do mérito. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Água Boa/MT, 23 de Maio de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 19 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001976-86.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO YAZBEK OAB - SP0168204A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001976-86.2017.8.11.0021 REQUERENTE: BENEDITO PEREIRA DOS 

SANTOS FILHO REQUERIDO: BOA VISTA SERVICOS S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Inicialmente, deve ser consignado que no caso 

em tela se aplica o artigo 355, I do CPC, razão pela qual, em observância 

aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do 

processo, passo a julgar antecipadamente a lide. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta BENEDITO PEREIRA DOS 

SANTOS FILHO em face de BOA VISTA SERVICOS S.A., onde a parte 

autora narra, em síntese, que teve seu nome incluído nos órgãos 

restritivos de crédito por ordem da empresa reclamada, entretanto, não foi 

notificado a respeito da negativação, razão pela qual pugna por 

indenização por danos morais que entende ter sofrido em razão desses 

fatos. Citada, a reclamada apresentou contestação, aduzindo que 

procedeu com a anotação do nome do autor dentro da legalidade, uma vez 

que informou a parte autora enviando notificação para seu endereço de 

que seu nome seria inserido em seus cadastros, pugnando assim pela 

improcedência dos pedidos. Pois bem. A ação deve ser julgada 

improcedente, senão vejamos. Da petição inicial, vê-se que a causa de 

pedir resulta da alegação de que o autor teve sua imagem e honra 

abaladas pela inclusão indevida de seu nome nos órgãos restritivos de 

crédito, uma vez que não tinha conhecimento de da dívida que a originou e 

também não havia sido notificado a respeito de tal negativação. Ocorre 

que, ao compulsar detidamente os autos, verifico que a empresa 

reclamada cumpriu com sua obrigação ao enviar notificação para o 

endereço do autor, logrando êxito assim em modificar os direitos da parte 

autora e cumprindo com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Ademais, 

verifico que o autor também não discorreu sobre a origem do débito, tão 

somente a respeito da falta de notificação da inclusão de seu nome nos 

bancos de dados da empresa reclamada, o que no meu entendimento 

reforça a existência de débitos em aberto em nome do autor e legitima as 

empresas a acionarem a empresa reclamada para proceder com as 

devidas anotações. Outrossim, o autor não impugnou a contestação 

apresentada, momento que tinha para contrapor as afirmações da parte 

reclamada, bem como para demonstrar a ilegitimidade da conduta da 

empresa ao proceder com a anotação de seu nome sem ser comunicado. 

Aliás, a respeito deste tema, importante colacionar o entendimento 

esposado pela nossa Egrégia Turma Recursal Cível do Mato Grosso: 

“RECURSO INOMINADO - FINANCEIRA - INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA - 

INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - EXERCICIO REGULAR DE DIREITO - ALEGAÇÃO DA AUSENCIA 

DE PREVIA NOTIFICAÇÃO - RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO 

ARQUIVISTA - DANO MORAL AFASTADO - SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO. De acordo com a Súmula 359 do STJ é do órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a obrigação de notificar 

previamente o devedor antes de proceder à negativação do seu nome, 

não cabendo esse encargo ao credor. O Credor que determina a inclusão 

do nome do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao credito e 

que 02 (dois) dia após a quitação da dívida, providencia a baixa do 

apontamento, não comete ato ilícito, por constituir exercício regular do 

direito e não dá ensejo a indenização por dano moral. (RI 2563/2012, DR. 

VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 

19/02/2013, Publicado no DJE 27/02/2013)” Daí porque se conclui que a 
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pretensão formulada nos autos não enseja a reparação por danos morais, 

tendo em vista a existência de débitos e a legitimidade da inclusão do 

nome do autor nos cadastros da empresa reclamada. DISPOSITIVO Diante 

do exposto e por tudo mais que consta nos autos, com fulcro no art. 487, 

inciso I do NCPC, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS propostas na inicial, com a extinção 

do processo com resolução do mérito. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Água Boa/MT, 23 de Maio de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 19 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000313-68.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIVAN ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IZABEL CRISTINA FERNANDES KUHN 84836342953 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELLY REGINA LEITE GNUTZMANN OAB - MT0019383A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

GILMAR GIACOMOLLI (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000313-68.2018.8.11.0021 REQUERENTE: MARCIVAN ALVES DOS 

SANTOS REQUERIDO: IZABEL CRISTINA FERNANDES KUHN 84836342953 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS propostas por MARCIVAN ALVES DOS SANTOS em face 

de IZABEL CRISTINA FERNANDES KUHN (LÍDER CAÇAMBAS), onde a 

parte reclamante narra, em síntese, que sofreu prejuízos de ordem moral 

em decorrência da atitude da empresa reclamada, uma vez que contratou 

os serviços desta para coleta e descarte de restos de materiais de 

construção em sua residência e após alguns dias, foi multado pela 

fiscalização da prefeitura municipal por infração ambiental, pleiteando 

assim condenação da empresa reclamada ao pagamento de indenização 

por danos morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. Citada, 

a empresa reclamada apresentou sua defesa, aduzindo em apertada 

síntese pela inexistência do dever de indenizar, tendo em vista que por 

circunstâncias alheias à sua vontade teve que efetuar o descarte do 

material no local da infração, uma vez que o caminhão veio a apresentar 

problemas em seu funcionamento e necessitando assim de reboque, 

pugnando ao final pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. A 

ação deve ser julgada improcedente, senão vejamos. Verifico que o cerne 

da questão gira em torno do descontentamento da parte autora ao ter seu 

nome vinculado a infração ambiental pelo descarte do material em local 

improprio realizados pela empresa reclamada. Entretanto, inobstante as 

alegações do reclamante de que tenha sofrido abalo moral em decorrência 

do auto de infração lavrados em seu nome, entendo que este fato não é 

suficiente a amparar qualquer pleito de cunho indenizatório, uma vez que 

não houve qualquer repercussão externa devido ao acontecimento. 

Ademais, nenhuma prova fez de que tenha havido ofensa à direito da 

personalidade, a ensejar a pretendida indenização por dano moral, que, no 

caso, não pode ser presumido. Entendo que o dano moral existe quando 

há manifesta dor, vexame, sofrimento, humilhação que, fugindo à 

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem- 

estar, o que não restou demonstrado nos autos. Os transtornos causados 

estão dentro de uma linha de riscos de uma vida em sociedade, não 

decorrendo nenhuma dor moral, pelo menos que seja passível de 

indenização pecuniária. Tal fato, embora não desejável, é fato previsível 

na vida em sociedade. Os danos morais passíveis de indenização são 

aqueles traduzidos mais especificamente pela dor intensa, pela elevada 

vergonha, pela injúria moral etc. Transtornos e contratempos que o homem 

sofre no seu dia a dia, normais na vida de qualquer um, não são 

suscetíveis de reparação civil. Nesse diapasão, tenho que o reclamante 

não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, 

conforme preconiza o Código de Processo Civil: “Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; ...”. 

Ademais, restou devidamente comprovado por meio das testemunhas 

ouvidas em juízo que não houve qualquer tipo de repercussão negativa 

diante dos acontecimentos, pois a empresa reclamada, ao tomar 

conhecimento dos fatos, providenciou todas as medidas necessárias para 

efetuar o pagamento da multa, motivo pelo qual entendo que não houve 

qualquer tipo de negligencia por parte desta na situação posta em exame. 

Portanto, não caracterizam necessário abalo moral indenizável. São 

dissabores pelos quais o ser humano tem capacidade de passar sem 

implicações na sua saúde psicológica. Nesse sentido, Sergio Cavalieri 

Filho: “Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento 

ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições angústia e 

desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, 

porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no 

trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio 

psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabamos de 

banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca da 

indenização pelos mais triviais aborrecimentos.” O dano moral é 

exteriorizado por condutas que diminui a personalidade, ou desmoraliza os 

dotes do ser humano, assim definidos por Maria Helena Diniz, in "Curso de 

Direito Civil Brasileiro", 7º volume, Responsabilidade Civil, editora Saraiva, 

pág. 67/68, verbis: "O dano moral, ensina-nos Zannoni, não é a dor, a 

angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que 

sofre a vítima do evento danoso, pois estes estados de espírito constituem 

o conteúdo, ou melhor, a conseqüência do dano. A dor que experimentam 

os pais pela morte violenta do filho, o padecimento ou complexo de quem 

suporta um dano estético, a humilhação de quem foi publicamente injuriado 

são estados de espírito contingentes e variáveis em cada caso, pois cada 

pessoa sente a seu modo. O direito não repara qualquer padecimento, dor 

ou aflição, mas aqueles que foram decorrentes da privação de um bem 

jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente. 

P.ex.; se vemos alguém atropelar outrem, não estamos legitimados para 

reclamar indenização , mesmo quando este fato nos provoque grande dor. 

Mas, se houver relação de parentesco próximo entre nós e a vítima, 

seremos lesados indiretos. Logo, os lesados indiretos e a vítima poderão 

reclamar a reparação pecuniária em razão de dano moral, embora não 

peçam um preço para a dor que sentem ou sentiram, mas, tão-somente, 

que se lhes outorgue um meio de atenuar, em parte, as conseqüências da 

lesão jurídica por eles sofrida." Sem dúvida que o reconhecimento do dano 

moral e sua reparação pecuniária representam um progresso da ciência 

jurídica para melhorar a convivência respeitosa e valorizar a dignidade 

humana, mas não se pode levar ao extremo sua aplicação, para não 

banalizar a conquista ou levá-la ao descrédito. Sofreu o Reclamante, no 

máximo, mero dissabor, incômodo, e, embora desagradável a situação 

experimentada, não houve lesão aos direitos de personalidade a ponto de 

embasar uma pretensão à indenização por danos morais. A mais recente 

jurisprudência nos esclarece o seguinte: “TJ-RS - Recurso Cível 

71005767462 RS (TJ-RS) Data de publicação: 14/06/2016 Ementa: 

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. Não demonstrada a 

ocorrência de danos morais, cumpre manter os termos da sentença. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível 

Nº 71005767462, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas 

Recursais, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Julgado em 

24/05/2016)” No tocante a alegação de cerceamento de defesa em sede 

de memoriais finais remissivos pelo Reclamante não merece prosperar, 

uma vez que foi devidamente advertido ao autor a necessidade de 

constituição de advogado a partir da fase instrutória, entretanto, o mesmo 

compareceu sem estar assistido por profissional habilitado. Assim 

estabelece o enunciado nº 36 do FONAJE: “ENUNCIADO 36 – A 

assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 9.099/1995 tem lugar a 

partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação do pedido e 
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a sessão de conciliação” Nesse sentido: (GRIFO) “TJ-RS - Recurso Cível 

71003762622 RS (TJ-RS) Data de publicação: 15/07/2013 Ementa: 

RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. REPARAÇÃO DE DANOS. VALOR 

DA CAUSA SUPERIOR A VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. ASSISTÊNCIA 

OBRIGATÓRIA POR ADVOGADO A PARTIR DA INSTRUÇÃO. ART. 9º , DA 

LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS . ENUNCIADO N. 36 DO FONAJE. REVELIA 

NÃO OCORRENTE. FALTA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES. 

RESPONSABILIDADE NÃO EVIDENCIADA E DANOS NÃO RECONHECIDOS. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71003762622, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Cleber Augusto Tonial, Julgado em 12/07/2013)” Outrossim, importante dar 

relevo que toda a narrativa das partes, bem como das testemunhas, foram 

devidamente registradas em áudio e vídeo, oportunizando assim o direito 

do autor a contrapor as alegações de todos os depoentes em sede de 

memoriais finais remissivos. Deve ser consignado ainda que foi 

devidamente esclarecido ao autor que a contagem do prazo para 

apresentação de memoriais finais remissivos seria da juntada dos 

arquivos contendo áudio e vídeo, bem como da ata da audiência, uma vez 

que os arquivos gerados são grandes e necessitam de certo tempo até 

serem compilados e inseridos dentro deste sistema (PJE). Por fim, verifico 

que o autor limitou tão somente a discorrer a respeito do “cerceamento de 

defesa” que entende ter sofrido e não impugnando de forma objetiva e 

específica os depoimentos registrados em audiência, momento que tinha 

para contrapor as alegações de todos os depoentes, razão pela qual a 

improcedência dos pedidos é medida de rigor a se impor na presente 

situação. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I 

do NCPC, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS propostas na inicial, com a extinção do processo com 

resolução do mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 24 de Maio de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 19 de junho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010358-80.2016.8.11.0021 REQUERENTE: WAGNER PEREIRA DE LIMA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO A Reclamada alegou 

preliminar de incompetência em razão do valor da causa, requerendo a 

extinção da ação. Todavia, a preliminar arguida não merece acolhimento, 

posto que o valor da causa, ainda que ultrapasse o teto, pode o 

Reclamante abrir mão do valor excedente, conforme prevê o art. 3º, § 3º 

da Lei 9.099/95. Assim, rejeito a primeira preliminar da Incompetência dos 

Juizados Especiais em razão do valor da causa. Trata-te de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por WAGNER PEREIRA DE LIMA em face de 

TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), onde a parte reclamante alega, em 

síntese, que teve seu nome incluído nos órgãos restritivos de crédito de 

forma indevida por ordem da empresa reclamada, uma vez que jamais 

contratou quaisquer serviços desta, pugnando pela declaração de 

inexistência de débitos, bem como indenização por danos morais que 

entende ter sofrido em razão desses fatos. Diante da negativa de débitos 

e evidente hipossuficiência da parte Reclamante, cumpria à Reclamada 

trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a relação jurídica entre as partes e a legalidade do 

débito, como o contrato devidamente assinado, nos termos do art. 373, II, 

do CPC c.c. artigo 6º, VIII, do CDC, entretanto, assim não o fez. A 

reclamada não juntou aos autos qualquer documento que comprovasse 

minimamente a origem do débito da parte autora. Se se veicula fato 

negativo, a incumbência pelo ônus probatório transfere-se à reclamada, 

ou mesmo pode-se se desincumbir pelo ônus da contraprova. Assim não 

fez, deixando a questão no campo das meras alegações: sabe-se que 

alegar e não comprovar é o mesmo que não alegar (allegatio et non 

probatio quasi non allegatio). No caso, caracterizado está o defeito do 

serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por 

esse serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, 

para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador 

do serviço e se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer 

no presente caso. Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os 

dados da parte Reclamante indevidamente aos anais de proteção ao 

crédito, restando, pois, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, 

portanto, responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a 

vítima por eventuais danos experimentados de forma injusta. Todavia, 

cabe ressaltar que a anotação indevida realizada por credor em cadastro 

de inadimplentes, nos casos em que o indivíduo tiver anterior registro nos 

órgãos de proteção ao crédito, não gera indenização por danos morais. 

Nessas situações, é garantido o direito ao pedido de cancelamento da 

negativação. Ademais, de acordo com o recente posicionamento do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ - REsp: 1386424 MG 2013/0174644-5, 

Relator: Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 27/04/16), a 

súmula 385/STJ não é aplicável apenas as negativações provenientes dos 

órgãos responsáveis pelos cadastros de proteção ao crédito 

(SPC/SERASA). Verifico que a parte Reclamante possui outros registros 

ANTERIORES nos cadastros de inadimplentes, sendo certo ainda que não 

restou comprovado nos autos serem os mesmos indevidos, uma vez que 

não há liminar ou trânsito em julgado nos processos que discutem as 

negativações anteriores, razão pela qual curvo-me à Súmula 385 do 

Colendo STJ, que diz que: “Da anotação irregular em cadastro de proteção 

ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” Dessa forma, 

não há que se falar em danos morais. Nesse sentido: E M E N T A - 

DECISÃO MONOCRÁTICA RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - 

NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DA 

PARTE RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - FRAUDE - 

PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - 

DECISÃO MONOCRÁTICA - ART. 932, INCISO IV, LETRA A, DO CPC/15 - 

ENUNCIADO 102 DO FONAJE - SÚMULA 01 DA TURMA RECURSAL ÚNICA 

DE MATO GROSSO - NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. 1- Existindo 

outra anotação negativa preexistente em nome da parte recorrente em 

órgãos de proteção ao crédito, não resta configurado o dano moral. 2- 

Nos termos da Súmula 385 do STJ: ? Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 3- 

Ainda que comprovada, pela parte reclamante, a inscrição indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito, sem que tenha a parte reclamada 

apresentado documentação capaz de demonstrar a origem da dívida, o 

apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, 

consoante os termos da súmula 385 do STJ. 4- Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95. 5- Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, IV, 

Letra A, do Código de Processo Civil/15, no Enunciado 102 do FONAJE - 

Fórum Nacional dos Juizados Especiais e na Súmula 01 da Turma Recursal 

Ú n i c a  d e  M a t o  G r o s s o .  ( R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

0036860-58.2016.811.0001, Turma Recursal Única de Mato Grosso, 
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Relatora Valdeci Moraes Siqueira, julgamento em 25 de novembro de 2016) 

In casu, é ônus da parte Reclamante comprovar nos autos que tais dívidas 

estão sendo discutidas, em quais processos, se há liminar ou trânsito em 

julgado, ou que as mesmas são indevidas, o que não restou comprovado. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do NCPC, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE 

RECLAMANTE e IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, com a extinção do processo com resolução do mérito 

para o fim de DECLARAR a inexistência do débito negativado pela 

Reclamada no valor R$ 108,00 (cento e oito reais), Data da Inclusão: 

16/11/2012, CONTRATO: 2103026588, com a expedição de ofício para os 

respectivos órgãos de proteção ao credito solicitando a retirada do nome 

da parte reclamante de seus registros, no prazo de 5 (cinco) dias 

contados da ciência desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais) e incorrer no cometimento do crime de desobediência. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 25 de Maio de 

2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 

caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 19 de junho de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010365-72.2016.8.11.0021 REQUERENTE: SUZANA VIEIRA WEBBER 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO A Reclamada arguiu preliminares, de modo que 

passo a apreciá-las. Aduz pela ilegitimidade ativa da parte autora, eis que 

a unidade consumidora em comento está registrada em nome de outra 

pessoa, ou seja, a requerente não é a titular. Tal preliminar não merece 

prosperar, uma vez que a parte autora logrou êxito em comprovar que 

vive de aluguel no endereço onde está instalada a respectiva unidade 

consumidora, colacionando contrato de aluguel com data anterior ao 

ajuizamento da ação e devidamente registrado em cartório. Rejeito ainda a 

preliminar aventada pela defesa no tocante à incompetência deste juízo 

para processamento da presente demanda, haja vista que não há 

dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). 

Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos documentos 

juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de pedir e do 

pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a aplicação do 

direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 

9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor econômico da 

pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são 

“causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas 

um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, 

IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Ultrapassada as preliminares, passo 

ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO RECLAMATÓRIA COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS proposta por SUZANA VIEIRA 

WEBBER em face de ENERGISA MATOGROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERSIA S.A, onde a parte autora narra, em síntese, que na data de 

19.11.2016 houve uma oscilação de energia em sua residência, ao qual 

veio a danificar alguns equipamentos elétricos como ventilador e uma 

bicicleta elétrica. Aduz ainda que procurou a empresa reclamada a fim de 

ser ressarcida pelos prejuízos materiais sofridos em razão da falha na 

prestação de serviços, tendo todos os seus pedidos indeferidos, 

motivando a propositura da presente ação. No Mérito, a reclamada aduz 

pela inexistência do dever de indenizar, uma vez que não houve qualquer 

falha na prestação de serviços da parte autora na data e hora informadas, 

pugnando assim pela improcedência de todos os pedidos da inicial. Pois 

bem. Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte 

Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 

da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 

em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em falha na prestação de serviço de 

energia elétrica – a parte Reclamante não está dispensada de cooperar 

para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do 

ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, 

com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos 

indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao 

dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a 

técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. No caso em comento, verifico que a 

Reclamante não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu 

direito, uma vez que a versão apresentada é inverossímil e os documentos 

carreados aos autos são frágeis e insuficientes a fim de amparar a 

verossimilhança de suas alegações. Ademais, restou preclusa a produção 

de provas em sede de impugnação a contestação, tampouco que o “Laudo 

Técnico” juntado fora emitido por profissional capacitado, razão pela qual 

desconsidero para fins do alegado. O ônus de comprovar os danos é da 

reclamante, nos termos do art. 373, I do Novo Código de Processo Civil: 

“Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito;” Nesse sentido, nossa Egrégia Turma Recursal 

Cível firmou entendimento: "INDENIZAÇÃO - PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO 

PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - INTERRUPÇÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CURTO OCORRIDO 

SUPOSTAMENTE OCORRIDO APÓS O CORTE - DANIFICAÇÃO DE 

APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS - ÔNUS DA PROVA - 

INDISPENSABILIDADE DA COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO E DO NEXO DE 

CAUSALIDADE - PROVA INSUFICIENTE - RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE - 

RECURSO IMPROVIDO. A objetividade que marca a responsabilização civil 

do fornecedor não dispensa o consumidor da prova do ato ilícito e do nexo 

de causalidade, ainda mais se sua narrativa soa, diante da prova trazida, 

completamente inverossímil". (RI 1849/2007, DR. JOÃO BOSCO SOARES 

DA SILVA, 2ª TURMA RECURSAL, Julgado em 25/09/2007, Publicado no 

DJE 27/09/2007)” Assim, tenho que o presente processo não demanda 

maiores explicações, posto que a autora não logrou êxito em comprovar 

os fatos constitutivos de seu direito, sendo a improcedência de todos os 

pedidos medida de rigor a se impor na presente ação. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL, com a extinção do processo 

com resolução do mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 25 de Maio de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 19 de junho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000321-79.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARENGA MORAIS & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELZELY FERRAZ PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000321-79.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ALVARENGA MORAIS & CIA 

LTDA - ME REQUERIDO: ELZELY FERRAZ PEREIRA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO De início faz-se referência ao instituto da revelia 

que se impõe a requerida, posto que, citada, tomou conhecimento da ação 

proposta e não compareceu à audiência conciliatória, tampouco 

apresentou contestação no prazo legal, razão pela qual decreto sua 

revelia, bem como confissão quanto à matéria de fato. Entretanto, impera 

constar que à revelia faz presumir verdadeiros os fatos alegados na 

exordial, desde que se trate de direito disponível, mas não importa 

necessariamente em procedência do pedido, pois deve o Juiz verificar se 

o pleito da do autor tem fundamento, para só assim, decidir-se por 

possível condenação. Desta feita, não obstante a caracterização da 

revelia, entendo ser medida de rigor a análise de mérito da ação, pelo fato 

de que a revelia por si só, não tem o condão de gerar a procedência da 

ação. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando 

o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I do CPC, pois não há 

necessidade de produção e provas. Então, atento aos princípios da 

economia e celeridade processual, passo a decidir. Trata-se de AÇÃO 

RECLAMATÓRIA DE COBRANÇA em desfavor de ELZELY FERRAZ 

PEREIRA, onde a parte requerente alega, em síntese, ser credora da 

importância de R$ 470,40 (quatrocentos e setenta reais e quarenta 

centavos) da requerida, decorrentes de compras de eletrodomésticos em 

seu estabelecimento comercial. Pois bem. Compulsando detidamente os 

autos, bem como os documentos que o instruem, verifico que o direito não 

milita em favor da requerente. Isto porque não foi capaz de comprovar os 

fatos constitutivos de seu direito, pois os títulos que instruem a exordial 

não possui qualquer assinatura da requerida. Tal ônus lhe pertence, nos 

termos do art. 373, I do Código de Processo Civil: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; 

Assim, entendo que a questão não demanda maiores delongas, posto que, 

embora a requerente afirme ser credora da importância em comento, não 

trouxe elementos probatórios suficientes a comprovar o aludido. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL da parte requerente, 

com extinção do processo com julgamento do mérito. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 25 de Maio de 2018. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 19 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010004-94.2012.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

POLYANA DE OLIVEIRA BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTER DA SILVA MANSO GOMES OAB - MT0015101A-O (ADVOGADO)

ANA LIDIA ALVES DE SOUZA OAB - MT0006426S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C.C. PAVIMENTADORA LTDA (EXECUTADO)

IVAR TORRICO RIVAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TARCISIO CARDOSO TONHA OAB - MT0003573A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010004-94.2012.8.11.0021 EXEQUENTE: POLYANA DE OLIVEIRA 

BARBOSA EXECUTADO: C.C. PAVIMENTADORA LTDA, IVAR TORRICO 

RIVAS Vistos, etc. Não tendo a parte exequente impulsionado o processo 

quando necessário, mesmo tendo sido devida e tempestivamente intimada, 

a parte manteve-se inerte e não se manifestou, estando o feito sobrestado 

unicamente em razão da inércia do interessado, conforme atesta certidão 

de id 12556544. Portanto, vemos que o abandono da causa pela parte 

exequente é motivo apto à extinção do processo sem resolução de mérito. 

Insta ainda consignar que, nos casos de processos de execução, a 

jurisprudência pátria solidificou o entendimento que desnecessária é a 

provocação da parte adversa para que seja declarado extinto o processo 

nos casos de abandono. Outro não é o entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA DEMONSTRAR 

INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM 

INERTE. 1. Em se tratando de execuções não embargadas, a 

jurisprudência do STJ vem firmando entendimento sobre a possibilidade de 

extinguir o feito sem resolução do mérito ex officio, por abandono do polo 

ativo, quando se mantiver a parte inerte, independentemente de 

requerimento da parte adversa. 2. Hipótese em que o autor, ora agravante, 

foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento da Execução 

Fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito nos termos do 

§ 1º, do inciso III, do art. 267 do Código de Processo Civil. O Município 

apenas manifestou-se quatro meses após a intimação.3. O prazo em 

questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez 

ultrapassado, indiscutível a inércia da parte.4. Agravo Regimental não 

provido.”AgRg no REsp 1478145 / RN AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL2014/0217938-9” Diante do exposto, SUGIRO PELA 

EXTINÇÃO DO PRESENTE PROCESSO, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Nos 

termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 42/08, 

fica dispensado o registro da sentença. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 25 de Maio de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 19 de junho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001968-12.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA DE CEZERE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001968-12.2017.8.11.0021 REQUERENTE: SHEILA DE CEZERE 

REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos etc., 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de ação ajuizada por SHEILA DE 

CEZERE contra EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A com 

pedido de indenização por danos morais. A reclamante narra que realizou, 
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em 2017 o vestibular agendado pela parte ré para o curso de Pedagogia. 

Porém, por questões financeiras, desistiu de iniciar o curso, não 

assinando o contrato ou apresentando qualquer documentação 

necessária para confecção ou efetivação da matrícula no referido curso. 

Pois bem. O pedido da parte reclamante é parcialmente procedente, senão 

vejamos: Diante da negativa de débitos e evidente hipossuficiência da 

parte Reclamante, cumpria à Reclamada trazer aos autos documentos 

consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a relação jurídica 

entre as partes e a legalidade do débito, como o contrato devidamente 

assinado, nos termos do art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6º, VIII, do CDC, 

entretanto, assim não o fez. A reclamada não juntou aos autos qualquer 

documento que comprovasse minimamente a origem do débito da parte 

autora. Se se veicula fato negativo, a incumbência pelo ônus probatório 

transfere-se à reclamada, ou mesmo pode-se se desincumbir pelo ônus 

da contraprova. Assim não fez, deixando a questão no campo das meras 

alegações: sabe-se que alegar e não comprovar é o mesmo que não 

alegar (allegatio et non probatio quasi non allegatio). Atenta contra a 

boa-fé objetiva efetuar a cobrança das mensalidades da reclamante 

mesmo sem a formalização do processo de matrícula, para 

posteriormente, negativar lhe em razão de dívidas que a mesma 

desconhecia. Entendo que tal situação violou os direitos da personalidade 

da reclamante, pois causou quebra de confiança e de expectativas 

legítimas, restando, portanto, configurado o dano moral passível de 

reparação: No caso, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. 

Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do 

serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os dados da parte 

Reclamante indevidamente aos anais de proteção ao crédito, restando, 

pois, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, 

responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima 

por eventuais danos experimentados de forma injusta. DA REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO No que tange a cobrança de valores indevidos, a doutrina e a 

jurisprudência pátria tem se inclinado para a restituição em dobro dos 

valores cobrados indevidamente, nos moldes do art. 42, parágrafo único 

do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a única hipótese em que 

é vedada a repetição do indébito é no caso de engano justificável, o que 

não vislumbro no presente caso, vez que a Reclamada não se 

desincumbiu de efetuar a cobrança de forma intencional, mesmo sem a 

autora ter formalizado o processo de matrícula de forma efetiva. 

Entretanto, a autora não juntou aos autos qualquer comprovante de 

pagamento dos valores a fim de pleitear sua devolução. DO DANO MORAL 

Impera constar, que ante a omissão da lei, fica ao arbítrio do julgador a 

fixação da importância devida a título de indenização, desde que não se 

desvencilhe dos critérios rotineiramente adotados pela doutrina e pela 

jurisprudência pátrias, devendo-se valer, ainda, de sua experiência e bom 

senso, atento à realidade da vida, notadamente, à situação econômica 

atual e às peculiaridades de cada caso. Assim, ao decidir a lide referente 

à quantificação por dano moral, o julgador deve analisar caso a caso e 

pautar a decisão no juízo de ponderação, considerando o caráter 

sancionatório, que impõe uma penalidade ao ofensor, a ponto de que 

tenha mais cuidado e disciplina, para evitar que a conduta danosa seja 

reiterada, bem como, que seja evidenciado o caráter compensatório da 

indenização, devendo servir de alguma forma para confortar a vítima e 

amenizar os constrangimentos e aborrecimentos sofridos. Com efeito, de 

acordo com os critérios supra mencionados, segundo penso, a fixação em 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) apresenta-se moderada e suficiente para 

promover a reparação da lesão suportada pela vítima, servindo de 

desestímulo à prática de atos lesivos. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA DOS 

DANOS MORAIS e IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO EM 

DOBRO, com a extinção do processo com resolução do mérito para o fim 

de: A) CONDENAR a empresa reclamada a proceder com a retirada do 

nome da autora dos órgãos restritivos de crédito, no prazo de 5 (cinco) 

dias contados da ciência desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 

500,00 (quinhentos reais) e incorrer no cometimento do crime de 

desobediência; B) CONDENAR a empresa reclamada a pagar indenização 

por danos morais ocasionados a reclamante SHEILA DE CEZERE no valor 

de R$ 5.000 (cinco mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês 

a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC 

devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 25 de Maio de 

2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 

caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 19 de junho de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000501-61.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIA MARIA VICENTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000501-61.2018.8.11.0021 REQUERENTE: ANA PAULA CALCADOS E 

CONFECCOES LTDA - ME REQUERIDO: LUCINEIA MARIA VICENTE Vistos, 

etc. Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9099/95. 

Compulsando os autos, verifico que a parte reclamante requereu a 

extinção da ação, conforme pedido de desistência e arquivamento lançada 

na certidão da movimentação Id. nº 12569819. Assim, desnecessária a 

anuência da parte reclamada – Enunciado 90 – FONAJE. Diante do acima 

exposto, nos termos do artigo 485, VIII do NCPC, c/c Enunciado nº 90 – 

FONAJE, HOMOLOGO a desistência requerida na movimentação Id. nº 

12569819 e SUGIRO PELA EXTINÇÃO do presente feito, sem julgamento 

do mérito. Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 

9.099). Desnecessária a intimação das partes, vez que não há interesse 

recursal algum, já que a própria parte autora requereu a desistência em 

questão, e não há a necessidade, como já referido, de a parte ré 

manifestar-se pela concordância. Após, ARQUIVEM-SE os autos, com as 

baixas necessárias. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 28 de maio 

de 2018 ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 

caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 19 de junho de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001449-37.2017.8.11.0021 REQUERENTE: RUBENS CESAR DE CASTRO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Verifico 

estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu julgamento, em 

atenção aos princípios da celeridade e economia processual versados no 

artigo 2º da Lei 9.099/95. Assim, a ré arguiu preliminares em sua defesa, 

de modo que passo a apreciá-las. Sustenta que os referidos descontos 

foram efetuados a partir de marco de 2012 e está acobertado pelo manto 

da prescrição. A preliminar em comento, a toda evidência, não prospera; 

assim é, porque a obrigação assumida pelas partes, ora em análise é de 

trato sucessivo; destarte, pelo que dos autos consta, verifico que não se 

operou a prescrição, haja vista que o último desconto ocorrera no mês de 

outubro de 2017 e a ação foi ajuizada no mesmo mês, ou seja, na data de 

09 de Outubro de 2017. Em tempo hábil, pois, a obstar o reconhecimento 

da prejudicial apresentada. Afastada a preliminar, passo ao exame do 

mérito. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por RUBENS CESAR DE 

CASTRO em face de BANCO BRADESCO – S/A, onde a parte autora 

narra, em síntese, estar sofrendo descontos indevidos em seu benefício 

previdenciário no valor de parcela de R$ 39,60 (trinta e nove reais e 

sessenta centavos), afirmando ter realizado empréstimo consignado no 

montante de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) no ano de 2008 a ser quitado 

em parcelas iguais pelo prazo de 60 meses, entretanto, esses descontos 

continuam sendo renovados mês a mês e jamais cessam, razão pela qual 

pugna pela restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e 

indenização a título de danos morais que entende ter sofrido. No mérito, a 

ré sustenta que os serviços foram devidamente contratados pelo autor, 

consistente na aquisição do cartão “CARTAO CRED MAIS INSS BMC sob o 

nº 4198-XXXX-XXXX-7016” referentes a Proposta para Emissão de Cartão 

Cred Mais INSS Bradesco, uma vez que o Reclamante utilizou o cartão e 

as despesas realizadas foram lançadas na fatura do cartão, pugnando ao 

final pela improcedência de todos os pedidos. Pois bem. O pedido autoral é 

improcedente, senão vejamos: Verifico que quando da contratação do 

cartão em comento, o autor tinha plena ciência sobre os descontos que 

seriam efetuados em seu benefício previdenciário, uma vez que a 

empresa reclamada logrou êxito em apresentar fatos modificativos dos 

direitos do autor, quais sejam, colacionando proposta de adesão ao 

“CARTAO CRED MAIS INSS BMC sob o nº 4198-XXXX-XXXX-7016” e 

diversas faturas comprovando a contratação dos empréstimos e a 

legitimidade das cobranças, cumprindo assim com o disposto no art. 373, 

inciso II do NCPC. Assim, não havendo demonstração de ato ilícito por 

parte da reclamada, não há que se falar em dano moral sofrido pelo 

reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, 

impondo-se, assim, a improcedência do pedido inicial. Nesse sentido 

dispõe o art. 160, inciso I, do Código Civil Brasileiro, in verbis: “Não 

constituem atos ilícitos: I - os praticados em legítima defesa ou no exercício 

regular de um direito reconhecido. (...)” Nesse sentido: “A inscrição de 

consumidor inadimplente em cadastro restritivo de crédito configura 

exercício regular de direito”. (Referência: Súmula da Jurisprudência 

Predominante nº 2005.146.00006 - Julgamento em 10/10/2005 – Votação: 

unânime – Relator: Desembargador Silvio Teixeira – Registro de Acórdão 

em 29/12/2005 – fls. 011317/011323.” Da mesma forma e sob os mesmos 

fundamentos, também não se opera a repetição do indébito, uma vez que 

restou devidamente comprovado a regularidade da contratação referente 

aos empréstimos e a legitimidade das cobranças por parte da empresa 

reclamada no benefício previdenciário do reclamante. DISPOSITIVO Por 

todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL e IMPROCEDÊNCIA DOS 

PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, com a extinção do 

processo com resolução do mérito. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Água Boa/MT, 28 de Maio de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 19 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001939-59.2017.8.11.0021 REQUERENTE: SOLANGE ALMEIDA MAIA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito a preliminar no 

tocante a inépcia da petição inicial, visto que se confunde com o mérito. 

Rejeito ainda a preliminar no tocante à incompetência deste juízo ante a 

necessidade da realização de perícia técnica, haja vista que não há 

dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). 

Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos documentos 

juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de pedir e do 

pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a aplicação do 

direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 

9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor econômico da 

pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são 

“causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas 

um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, 

IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Ultrapassada as preliminares, passo 

ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PROPRAGANDA 

ENGANOSA proposta por SOLANGE ALMEIDA MAIA em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte reclamante alega, em síntese, que 

é cliente da ora requerida e que vem cumprindo rigorosamente com a sua 

obrigação contratual, pagando em dia os valores devidos em 

contraprestação ao serviço contratado. Aduz pela falta de sinal de 

telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento público e notório 

na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes 

transtornos, pois quando tentam ligar em seu número, recebem a 

mensagem automática mencionando que o telefone encontra-se desligado, 

bem como pela disposição do sinal de 4G na cidade, pugnando assim pela 

reparação a título de danos morais que entende ter sofrido por veiculação 

de propaganda enganosa pela reclamada. No mérito, a Reclamada 

impugna os pedidos da inicial da autora, aduzindo pela perfeita qualidade 

do sinal na cidade de Água Boa-MT, bem como pela inexistência do dever 

de indenizar em danos morais, pugnando assim pela improcedência dos 

pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em falha na 

prestação de serviço de telefonia – a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 
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hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No 

caso em comento, verifico que a parte Reclamante colacionou provas 

satisfatórias o suficiente a fim de comprovar a verossimilhança de suas 

alegações, notadamente com apresentação de cartazes e panfletos de 

lojas credenciadas pela Reclamada que comprovam a venda de pacotes 

de Internet 4G sem ao menos oferecer o produto na região, induzindo 

assim o consumidor a erro, bem como testes de medidores de velocidade 

que comprovam a falha completa na prestação dos serviços de Internet. 

De outra banda, verifico que empresa Reclamada não logrou êxito em 

comprovar que o sinal de telefonia na cidade de Água Boa-MT eram 

satisfatórios o suficiente para modificar os direitos da parte autora, bem 

como a disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme amplamente 

propagado, ônus que lhe incumbia, pois as telas sistêmicas colacionadas 

em sua defesa atestam que no município somente dispõe do sinal 2G, 

tampouco 3G e sequer 4G, ao contrário do amplamente propagado por 

meio de suas publicidades no comércio local, não cumprindo assim com o 

disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Outrossim, cumpre salientar que o 

registro de ligações efetuadas pela Reclamante não tem o condão de 

atestar a qualidade do sinal na prestação de serviços de telefonia e 

Internet. Desta feita, entendo que Reclamada agiu com negligência sem as 

cautelas devidas, de sorte a causar severos transtornos e 

constrangimentos pela desídia para com o consumidor, oferecendo um 

serviço de assinatura de internet móvel e não cumprindo com o disposto 

no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a seguinte disposição: "Art. 

30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada 

por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e 

serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer 

veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado." O 

princípio da vinculação da oferta, no entanto, não é para punir erros ou 

falhas cometidas pelos fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo 

CDC para coibir a prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se 

que a parte reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, 

apesar de ter realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu 

acordo frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

satisfatória. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como diante da veiculação de 

propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de Internet 4G 

na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 

ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal 

quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, 

entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, 

a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; 

assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar 

repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o 

descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na 

situação em tela, a frequência de problemas no sinal de telefonia por 

prazo considerável diante da veiculação de propaganda enganosa supera 

o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, 

porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha 

causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA 

PARTE RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do 

mérito para o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA 

BRASIL S.A a pagar indenização por danos morais ocasionados a 

Reclamante SOLANGE ALMEIDA MAIA no valor de R$ 3.000 (três mil 

reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação 

(arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da 

data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 28 de Maio de 2018. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 19 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001940-44.2017.8.11.0021 REQUERENTE: JOAO FERNANDES DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito a preliminar no 

tocante a inépcia da petição inicial, visto que se confunde com o mérito. 

Rejeito ainda a preliminar no tocante à incompetência deste juízo ante a 

necessidade da realização de perícia técnica, haja vista que não há 

dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). 

Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos documentos 

juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de pedir e do 

pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a aplicação do 

direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 

9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor econômico da 

pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são 

“causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas 

um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, 

IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Ultrapassada as preliminares, passo 

ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 
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MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PROPRAGANDA 

ENGANOSA proposta por JOAO FERNANDES DA SILVA em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte reclamante alega, em síntese, que 

é cliente da ora requerida e que vem cumprindo rigorosamente com a sua 

obrigação contratual, pagando em dia os valores devidos em 

contraprestação ao serviço contratado. Aduz pela falta de sinal de 

telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento público e notório 

na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes 

transtornos, pois quando tentam ligar em seu número, recebem a 

mensagem automática mencionando que o telefone encontra-se desligado, 

bem como pela disposição do sinal de 4G na cidade, pugnando assim pela 

reparação a título de danos morais que entende ter sofrido por veiculação 

de propaganda enganosa pela reclamada. No mérito, a Reclamada 

impugna os pedidos da inicial da autora, aduzindo pela perfeita qualidade 

do sinal na cidade de Água Boa-MT, bem como pela inexistência do dever 

de indenizar em danos morais, pugnando assim pela improcedência dos 

pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em falha na 

prestação de serviço de telefonia – a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No 

caso em comento, verifico que a parte Reclamante colacionou provas 

satisfatórias o suficiente a fim de comprovar a verossimilhança de suas 

alegações, notadamente com apresentação de cartazes e panfletos de 

lojas credenciadas pela Reclamada que comprovam a venda de pacotes 

de Internet 4G sem ao menos oferecer o produto na região, induzindo 

assim o consumidor a erro, bem como testes de medidores de velocidade 

que comprovam a falha completa na prestação dos serviços de Internet. 

De outra banda, verifico que empresa Reclamada não logrou êxito em 

comprovar que o sinal de telefonia na cidade de Água Boa-MT eram 

satisfatórios o suficiente para modificar os direitos da parte autora, bem 

como a disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme amplamente 

propagado, ônus que lhe incumbia, pois as telas sistêmicas colacionadas 

em sua defesa atestam que no município somente dispõe do sinal 2G, 

tampouco 3G e sequer 4G, ao contrário do amplamente propagado por 

meio de suas publicidades no comércio local, não cumprindo assim com o 

disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Outrossim, cumpre salientar que o 

registro de ligações efetuadas pela Reclamante não tem o condão de 

atestar a qualidade do sinal na prestação de serviços de telefonia e 

Internet. Desta feita, entendo que Reclamada agiu com negligência sem as 

cautelas devidas, de sorte a causar severos transtornos e 

constrangimentos pela desídia para com o consumidor, oferecendo um 

serviço de assinatura de internet móvel e não cumprindo com o disposto 

no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a seguinte disposição: "Art. 

30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada 

por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e 

serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer 

veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado." O 

princípio da vinculação da oferta, no entanto, não é para punir erros ou 

falhas cometidas pelos fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo 

CDC para coibir a prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se 

que a parte reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, 

apesar de ter realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu 

acordo frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

satisfatória. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como diante da veiculação de 

propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de Internet 4G 

na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 

ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal 

quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, 

entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, 

a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; 

assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar 

repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o 

descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na 

situação em tela, a frequência de problemas no sinal de telefonia por 

prazo considerável diante da veiculação de propaganda enganosa supera 

o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, 

porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha 

causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA 

PARTE RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do 

mérito para o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA 

BRASIL S.A a pagar indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante JOAO FERNANDES DA SILVA no valor de R$ 3.000 (três mil 

reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação 

(arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da 

data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 28 de Maio de 2018. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo
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relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito a preliminar no 

tocante a inépcia da petição inicial, visto que se confunde com o mérito. 

Rejeito ainda a preliminar no tocante à incompetência deste juízo ante a 

necessidade da realização de perícia técnica, haja vista que não há 

dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). 

Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos documentos 

juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de pedir e do 

pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a aplicação do 

direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 

9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor econômico da 

pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são 

“causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas 

um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, 

IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Ultrapassada as preliminares, passo 

ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PROPRAGANDA 

ENGANOSA proposta por LEONORA GUERRA PARREIRA em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte reclamante alega, em síntese, que 

é cliente da ora requerida e que vem cumprindo rigorosamente com a sua 

obrigação contratual, pagando em dia os valores devidos em 

contraprestação ao serviço contratado. Aduz pela falta de sinal de 

telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento público e notório 

na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes 

transtornos, pois quando tentam ligar em seu número, recebem a 

mensagem automática mencionando que o telefone encontra-se desligado, 

bem como pela disposição do sinal de 4G na cidade, pugnando assim pela 

reparação a título de danos morais que entende ter sofrido por veiculação 

de propaganda enganosa pela reclamada. No mérito, a Reclamada 

impugna os pedidos da inicial da autora, aduzindo pela perfeita qualidade 

do sinal na cidade de Água Boa-MT, bem como pela inexistência do dever 

de indenizar em danos morais, pugnando assim pela improcedência dos 

pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em falha na 

prestação de serviço de telefonia – a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No 

caso em comento, verifico que a parte Reclamante colacionou provas 

satisfatórias o suficiente a fim de comprovar a verossimilhança de suas 

alegações, notadamente com apresentação de cartazes e panfletos de 

lojas credenciadas pela Reclamada que comprovam a venda de pacotes 

de Internet 4G sem ao menos oferecer o produto na região, induzindo 

assim o consumidor a erro, bem como testes de medidores de velocidade 

que comprovam a falha completa na prestação dos serviços de Internet. 

De outra banda, verifico que empresa Reclamada não logrou êxito em 

comprovar que o sinal de telefonia na cidade de Água Boa-MT eram 

satisfatórios o suficiente para modificar os direitos da parte autora, bem 

como a disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme amplamente 

propagado, ônus que lhe incumbia, pois as telas sistêmicas colacionadas 

em sua defesa atestam que no município somente dispõe do sinal 2G, 

tampouco 3G e sequer 4G, ao contrário do amplamente propagado por 

meio de suas publicidades no comércio local, não cumprindo assim com o 

disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Outrossim, cumpre salientar que o 

registro de ligações efetuadas pela Reclamante não tem o condão de 

atestar a qualidade do sinal na prestação de serviços de telefonia e 

Internet. Desta feita, entendo que Reclamada agiu com negligência sem as 

cautelas devidas, de sorte a causar severos transtornos e 

constrangimentos pela desídia para com o consumidor, oferecendo um 

serviço de assinatura de internet móvel e não cumprindo com o disposto 

no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a seguinte disposição: "Art. 

30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada 

por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e 

serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer 

veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado." O 

princípio da vinculação da oferta, no entanto, não é para punir erros ou 

falhas cometidas pelos fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo 

CDC para coibir a prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se 

que a parte reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, 

apesar de ter realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu 

acordo frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

satisfatória. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como diante da veiculação de 

propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de Internet 4G 

na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 

ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal 

quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, 

entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, 

a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; 

assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar 

repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o 

descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na 

situação em tela, a frequência de problemas no sinal de telefonia por 

prazo considerável diante da veiculação de propaganda enganosa supera 

o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, 

porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha 

causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA 

PARTE RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do 

mérito para o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA 

BRASIL S.A a pagar indenização por danos morais ocasionados a 

Reclamante LEONORA GUERRA PARREIRA no valor de R$ 3.000 (três mil 

reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação 

(arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da 

data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 28 de Maio de 2018. ROBSON 
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ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 19 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001431-16.2017.8.11.0021 REQUERENTE: EDILEUZA TEIXEIRA ROSA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito a preliminar no 

tocante a inépcia da petição inicial, visto que se confunde com o mérito. 

Rejeito ainda a preliminar no tocante à incompetência deste juízo ante a 

necessidade da realização de perícia técnica, haja vista que não há 

dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). 

Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos documentos 

juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de pedir e do 

pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a aplicação do 

direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 

9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor econômico da 

pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são 

“causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas 

um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, 

IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Ultrapassada as preliminares, passo 

ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PROPRAGANDA 

ENGANOSA proposta por EDILEUZA TEIXEIRA ROSA em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte reclamante alega, em síntese, que 

é cliente da ora requerida e que vem cumprindo rigorosamente com a sua 

obrigação contratual, pagando em dia os valores devidos em 

contraprestação ao serviço contratado. Aduz pela falta de sinal de 

telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento público e notório 

na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes 

transtornos, pois quando tentam ligar em seu número, recebem a 

mensagem automática mencionando que o telefone encontra-se desligado, 

bem como pela disposição do sinal de 4G na cidade, pugnando assim pela 

reparação a título de danos morais que entende ter sofrido por veiculação 

de propaganda enganosa pela reclamada. No mérito, a Reclamada 

impugna os pedidos da inicial da autora, aduzindo pela perfeita qualidade 

do sinal na cidade de Água Boa-MT, bem como pela inexistência do dever 

de indenizar em danos morais, pugnando assim pela improcedência dos 

pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em falha na 

prestação de serviço de telefonia – a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No 

caso em comento, verifico que a parte Reclamante colacionou provas 

satisfatórias o suficiente a fim de comprovar a verossimilhança de suas 

alegações, notadamente com apresentação de cartazes e panfletos de 

lojas credenciadas pela Reclamada que comprovam a venda de pacotes 

de Internet 4G sem ao menos oferecer o produto na região, induzindo 

assim o consumidor a erro, bem como testes de medidores de velocidade 

que comprovam a falha completa na prestação dos serviços de Internet. 

De outra banda, verifico que empresa Reclamada não logrou êxito em 

comprovar que o sinal de telefonia na cidade de Água Boa-MT eram 

satisfatórios o suficiente para modificar os direitos da parte autora, bem 

como a disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme amplamente 

propagado, ônus que lhe incumbia, pois as telas sistêmicas referentes a 

área de cobertura colacionadas em sua defesa não são referentes ao 

município de Água Boa-MT, mas sim de Guarujá-SP, ao contrário do 

amplamente propagado por meio de suas publicidades no comércio local, 

não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. 

Outrossim, cumpre salientar que o registro de ligações efetuadas pela 

Reclamante não tem o condão de atestar a qualidade do sinal na 

prestação de serviços de telefonia e Internet. Desta feita, entendo que 

Reclamada agiu com negligência sem as cautelas devidas, de sorte a 

causar severos transtornos e constrangimentos pela desídia para com o 

consumidor, oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel e não 

cumprindo com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a 

seguinte disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, 

suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 

comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da 

oferta, no entanto, não é para punir erros ou falhas cometidas pelos 

fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo CDC para coibir a 

prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se que a parte 

reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, apesar de ter 

realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu acordo 

frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

satisfatória. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como diante da veiculação de 

propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de Internet 4G 

na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 

ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal 

quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, 

entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, 

a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; 

assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar 

repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o 

descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na 

situação em tela, a frequência de problemas no sinal de telefonia por 

prazo considerável diante da veiculação de propaganda enganosa supera 

o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 
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alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, 

porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha 

causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA 

PARTE RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do 

mérito para o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA 

BRASIL S.A a pagar indenização por danos morais ocasionados a 

Reclamante EDILEUZA TEIXEIRA ROSA no valor de R$ 3.000 (três mil 

reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação 

(arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da 

data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 28 de Maio de 2018. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 19 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001501-33.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MARCELO ROMAO DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito a preliminar no 

tocante a inépcia da petição inicial, visto que se confunde com o mérito. 

Rejeito ainda a preliminar no tocante à incompetência deste juízo ante a 

necessidade da realização de perícia técnica, haja vista que não há 

dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). 

Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos documentos 

juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de pedir e do 

pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a aplicação do 

direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 

9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor econômico da 

pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são 

“causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas 

um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, 

IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Ultrapassada as preliminares, passo 

ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PROPRAGANDA 

ENGANOSA (VENDA DO PACOTE COM INTERNET INEXISTENTE NO LOCAL 

ADQUIRIDO - 4G proposta por MARCELO ROMAO DA SILVA em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte reclamante alega, em síntese, que 

é cliente da ora requerida, sendo assinante do plano da operadora 

vivo/SA há mais de dois anos com o número (66) 99999-7444 e, de tanto a 

operadora insistir e com a oferta de planos cada vez mais vantajosos para 

o cliente, o Reclamante aderiu ao plano acordado no valor de R$ 32,99 

(trinta e dois reais e noventa e nove centavos), mensais, o mais barato na 

ocasião. Sustenta que ao passar dos meses e analisar suas faturas, 

percebeu que começou a receber faturas em valores mais elevados do 

que o contratado, chegando a pagar até R$ 62,56 (sessenta e dois reais e 

cinquenta e seis centavos), conforme cópias em anexo, valor esse, acima 

do contratado, sem seu consentimento e sem sua solicitação. Por fim, 

aduz pela falta de sinal de telefonia móvel e que esse problema é de 

conhecimento público e notório na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe 

acarretando grandes transtornos, pois quando tentam ligar em seu 

número, recebem a mensagem automática mencionando que o telefone 

encontra-se desligado, bem como pela disposição do sinal de 4G na 

cidade, pugnando assim pela reparação a título de danos morais que 

entende ter sofrido por veiculação de propaganda enganosa pela 

reclamada. No mérito, a Reclamada impugna os pedidos da inicial da 

autora, aduzindo pela perfeita qualidade do sinal na cidade de Água 

Boa-MT, bem como pela inexistência do dever de indenizar em danos 

morais, pugnando assim pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois 

bem. Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte 

Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 

da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 

em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em falha na prestação de serviço de 

telefonia – a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o 

deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus 

da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a 

ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios 

de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de 

cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica 

de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte 

Reclamante colacionou provas satisfatórias o suficiente a fim de 

comprovar a verossimilhança de suas alegações, notadamente com 

apresentação de cartazes e panfletos de lojas credenciadas pela 

Reclamada que comprovam a venda de pacotes de Internet 4G sem ao 

menos oferecer o produto na região, induzindo assim o consumidor a erro, 

bem como testes de medidores de velocidade que comprovam a falha 

completa na prestação dos serviços de Internet. De outra banda, verifico 

que empresa Reclamada não logrou êxito em comprovar que o sinal de 

telefonia na cidade de Água Boa-MT eram satisfatórios o suficiente para 

modificar os direitos da parte autora, bem como a disposição do sinal de 

Internet 4G na cidade conforme amplamente propagado, ônus que lhe 

incumbia, pois as telas sistêmicas colacionadas em sua defesa atestam 

que no município somente dispõe do sinal 2G, tampouco 3G e sequer 4G, 

ao contrário do amplamente propagado por meio de suas publicidades no 

comércio local, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II 

do NCPC. Outrossim, cumpre salientar que o registro de ligações 

efetuadas pela Reclamante não tem o condão de atestar a qualidade do 

sinal na prestação de serviços de telefonia e Internet. Desta feita, entendo 
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que Reclamada agiu com negligência sem as cautelas devidas, de sorte a 

causar severos transtornos e constrangimentos pela desídia para com o 

consumidor, oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel e não 

cumprindo com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a 

seguinte disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, 

suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 

comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da 

oferta, no entanto, não é para punir erros ou falhas cometidas pelos 

fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo CDC para coibir a 

prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se que a parte 

reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, apesar de ter 

realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu acordo 

frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

satisfatória. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como diante da veiculação de 

propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de Internet 4G 

na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 

ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal 

quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, 

entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, 

a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; 

assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar 

repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o 

descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na 

situação em tela, a frequência de problemas no sinal de telefonia por 

prazo considerável diante da veiculação de propaganda enganosa supera 

o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, 

porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha 

causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores 

indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado para 

restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos moldes do 

art. 42, p.ú, do CDC. Com efeito, a única hipótese em que é vedada a 

repetição do indébito é no caso de engano justificável, o que não 

vislumbro no presente caso, vez que a empresa reclamada não adotou as 

cautelas necessárias para evitar que fosse alterado os valores dos 

planos da parte reclamante sem o seu consentimento. Todavia, tendo em 

vista a escassez de elementos quantificadores do prejuízo amargado, não 

deve ocorrer a repetição do indébito. Isto porque a parte autora não 

mensurou na petição inicial o montante do valor total cobrado 

indevidamente pela empresa de telefonia ré e formulou pedido genérico, 

sendo que nos Juizados Especiais é vedada a prolação de sentença 

ilíquida, conforme a expressa disposição do artigo 38, parágrafo único da 

Lei nº 9.099/95. Corroborando: "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO 

SPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO. 

ÔNUS DA RÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. PEDIDO ILÍQUIDO QUANTO À 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DECISÃO ILÍQUIDA. INADMISSIBILIDADE DE 

PROFERIR DECISÃO ILÍQUIDA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO 

PARCIAL DO FEITO, EX OFFICIO. 1. . A autora juntou aos autos 

documentos que embasam sua pretensão e conferem verossimilhança a 

seus argumentos (fls. 07/19). A ré, por sua vez, não logrou êxito em 

comprovar a regularidade da inscrição do nome da autora no SPC (art. 

333, II, do CPC). 2. Indenização por danos morais que se impõe, em 

decorrência do abalo de crédito sofrido, como função 

punitivo-pedagógica, a fim de evitar a reiteração da conduta abusiva da 

requerida. Dano in re ipsa, conforme orientação pacificada no STJ. 3. 

Quantum indenizatório fixado em patamar que evita o enriquecimento sem 

causa da autora, observância os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade e está em consonância com o valor adotado pelas 

Turmas Recursais em casos análogos. 4. Inviável a pretensão à 

devolução de valores, por ser inadmissível decisão ilíquida no âmbito dos 

Juizados Especiais Cíveis (parágrafo único do art. 38 Lei n. 9.099/95). No 

ponto, deve ser extinto o processo sem a resolução do mérito (art. 267 

caput , inc. I, c/c art. 295 caput, inc. I, parágrafo único, inc. III, ambos do 

CPC). (TJ-RS - Recurso Cível: 71002705432 RS, Relator: Edson Jorge 

Cechet, Data de Julgamento: 27/10/2011, Primeira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/10/2011)” Por esta razão, 

merece ser rejeitada a pretensão inicial de restituição em dobro. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE 

RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do mérito para 

o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA BRASIL S.A a 

pagar indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante 

MARCELO ROMAO DA SILVA no valor de R$ 3.000 (três mil reais), valor 

com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 

do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de 

publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Deverá a parte reclamada 

proceder com a manutenção do número de telefone do reclamante na 

modalidade pré-paga. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 28 de Maio de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 19 de junho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001503-03.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ALESSANDRA SOARES DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito a preliminar no 

tocante a inépcia da petição inicial, visto que se confunde com o mérito. 
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Rejeito ainda a preliminar no tocante à incompetência deste juízo ante a 

necessidade da realização de perícia técnica, haja vista que não há 

dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). 

Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos documentos 

juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de pedir e do 

pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a aplicação do 

direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 

9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor econômico da 

pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são 

“causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas 

um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, 

IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Ultrapassada as preliminares, passo 

ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PROPRAGANDA 

ENGANOSA (VENDA DO PACOTE COM INTERNET INEXISTENTE NO LOCAL 

ADQUIRIDO - 4G proposta por ALESSANDRA SOARES DA SILVA em face 

de TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte reclamante alega, em síntese, 

que é cliente da ora requerida, sendo assinante do plano da operadora 

vivo/SA há mais de dois anos com o número (66)99643-7896 e, de tanto a 

operadora insistir e com a oferta de planos cada vez mais vantajosos para 

o cliente, o Reclamante aderiu ao plano acordado no valor de R$ 33.99 

(trinta e três reais e noventa e nove centavos), mensais, o mais barato na 

ocasião, sendo VIVO CONTROLE. Sustenta que ao passar dos meses e 

analisar suas faturas, percebeu que começou a receber faturas em 

valores mais elevados do que o contratado, chegando a pagar até R$ 

51.01 (cinquenta e um reais e um centavos), conforme cópias em anexo, 

valor esse, acima do contratado, sem seu consentimento e sem sua 

solicitação. Por fim, aduz pela falta de sinal de telefonia móvel e que esse 

problema é de conhecimento público e notório na cidade de Água Boa-MT, 

o que vem lhe acarretando grandes transtornos, pois quando tentam ligar 

em seu número, recebem a mensagem automática mencionando que o 

telefone encontra-se desligado, bem como pela disposição do sinal de 4G 

na cidade, pugnando assim pela reparação a título de danos morais que 

entende ter sofrido por veiculação de propaganda enganosa pela 

reclamada. No mérito, a Reclamada impugna os pedidos da inicial da 

autora, aduzindo pela perfeita qualidade do sinal na cidade de Água 

Boa-MT, bem como pela inexistência do dever de indenizar em danos 

morais, pugnando assim pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois 

bem. Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte 

Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 

da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 

em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em falha na prestação de serviço de 

telefonia – a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o 

deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus 

da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a 

ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios 

de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de 

cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica 

de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte 

Reclamante colacionou provas satisfatórias o suficiente a fim de 

comprovar a verossimilhança de suas alegações, notadamente com 

apresentação de cartazes e panfletos de lojas credenciadas pela 

Reclamada que comprovam a venda de pacotes de Internet 4G sem ao 

menos oferecer o produto na região, induzindo assim o consumidor a erro, 

bem como testes de medidores de velocidade que comprovam a falha 

completa na prestação dos serviços de Internet. De outra banda, verifico 

que empresa Reclamada não logrou êxito em comprovar que o sinal de 

telefonia na cidade de Água Boa-MT eram satisfatórios o suficiente para 

modificar os direitos da parte autora, bem como a disposição do sinal de 

Internet 4G na cidade conforme amplamente propagado, ônus que lhe 

incumbia, pois as telas sistêmicas colacionadas em sua defesa atestam 

que no município somente dispõe do sinal 2G, tampouco 3G e sequer 4G, 

ao contrário do amplamente propagado por meio de suas publicidades no 

comércio local, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II 

do NCPC. Outrossim, cumpre salientar que o registro de ligações 

efetuadas pela Reclamante não tem o condão de atestar a qualidade do 

sinal na prestação de serviços de telefonia e Internet. Desta feita, entendo 

que Reclamada agiu com negligência sem as cautelas devidas, de sorte a 

causar severos transtornos e constrangimentos pela desídia para com o 

consumidor, oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel e não 

cumprindo com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a 

seguinte disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, 

suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 

comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da 

oferta, no entanto, não é para punir erros ou falhas cometidas pelos 

fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo CDC para coibir a 

prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se que a parte 

reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, apesar de ter 

realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu acordo 

frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

satisfatória. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como diante da veiculação de 

propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de Internet 4G 

na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 

ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal 

quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, 

entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, 

a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; 

assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar 

repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o 

descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na 

situação em tela, a frequência de problemas no sinal de telefonia por 

prazo considerável diante da veiculação de propaganda enganosa supera 

o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, 

porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha 

causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores 

indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado para 

restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos moldes do 

art. 42, p.ú, do CDC. Com efeito, a única hipótese em que é vedada a 

repetição do indébito é no caso de engano justificável, o que não 

vislumbro no presente caso, vez que a empresa reclamada não adotou as 

cautelas necessárias para evitar que fosse alterado os valores dos 

planos da parte reclamante sem o seu consentimento. Todavia, tendo em 
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vista a escassez de elementos quantificadores do prejuízo amargado, não 

deve ocorrer a repetição do indébito. Isto porque a parte autora não 

mensurou na petição inicial o montante do valor total cobrado 

indevidamente pela empresa de telefonia ré e formulou pedido genérico, 

sendo que nos Juizados Especiais é vedada a prolação de sentença 

ilíquida, conforme a expressa disposição do artigo 38, parágrafo único da 

Lei nº 9.099/95. Corroborando: "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO 

SPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO. 

ÔNUS DA RÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. PEDIDO ILÍQUIDO QUANTO À 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DECISÃO ILÍQUIDA. INADMISSIBILIDADE DE 

PROFERIR DECISÃO ILÍQUIDA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO 

PARCIAL DO FEITO, EX OFFICIO. 1. . A autora juntou aos autos 

documentos que embasam sua pretensão e conferem verossimilhança a 

seus argumentos (fls. 07/19). A ré, por sua vez, não logrou êxito em 

comprovar a regularidade da inscrição do nome da autora no SPC (art. 

333, II, do CPC). 2. Indenização por danos morais que se impõe, em 

decorrência do abalo de crédito sofrido, como função 

punitivo-pedagógica, a fim de evitar a reiteração da conduta abusiva da 

requerida. Dano in re ipsa, conforme orientação pacificada no STJ. 3. 

Quantum indenizatório fixado em patamar que evita o enriquecimento sem 

causa da autora, observância os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade e está em consonância com o valor adotado pelas 

Turmas Recursais em casos análogos. 4. Inviável a pretensão à 

devolução de valores, por ser inadmissível decisão ilíquida no âmbito dos 

Juizados Especiais Cíveis (parágrafo único do art. 38 Lei n. 9.099/95). No 

ponto, deve ser extinto o processo sem a resolução do mérito (art. 267 

caput , inc. I, c/c art. 295 caput, inc. I, parágrafo único, inc. III, ambos do 

CPC). (TJ-RS - Recurso Cível: 71002705432 RS, Relator: Edson Jorge 

Cechet, Data de Julgamento: 27/10/2011, Primeira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/10/2011)” Por esta razão, 

merece ser rejeitada a pretensão inicial de restituição em dobro. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE 

RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do mérito para 

o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA BRASIL S.A a 

pagar indenização por danos morais ocasionados a Reclamante 

ALESSANDRA SOARES DA SILVA no valor de R$ 3.000 (três mil reais), 

valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 

405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de 

publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Deverá a parte reclamada 

proceder com a manutenção do número de telefone do reclamante na 

modalidade pré-paga. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 28 de Maio de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 19 de junho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001978-56.2017.8.11.0021 REQUERENTE: NOELSO MARCAL ARAUJO 

SILVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito a preliminar no 

tocante a inépcia da petição inicial, visto que se confunde com o mérito. 

Rejeito ainda a preliminar no tocante à incompetência deste juízo ante a 

necessidade da realização de perícia técnica, haja vista que não há 

dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). 

Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos documentos 

juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de pedir e do 

pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a aplicação do 

direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 

9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor econômico da 

pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são 

“causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas 

um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, 

IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Ultrapassada as preliminares, passo 

ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PROPRAGANDA 

ENGANOSA proposta por NOELSO MARCAL ARAUJO SILVEIRA em face 

de TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte reclamante alega, em síntese, 

que é cliente da ora requerida e que vem cumprindo rigorosamente com a 

sua obrigação contratual, pagando em dia os valores devidos em 

contraprestação ao serviço contratado. Aduz pela falta de sinal de 

telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento público e notório 

na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes 

transtornos, pois quando tentam ligar em seu número, recebem a 

mensagem automática mencionando que o telefone encontra-se desligado, 

bem como pela disposição do sinal de 4G na cidade, pugnando assim pela 

reparação a título de danos morais que entende ter sofrido por veiculação 

de propaganda enganosa pela reclamada. No mérito, a Reclamada 

impugna os pedidos da inicial da autora, aduzindo pela perfeita qualidade 

do sinal na cidade de Água Boa-MT, bem como pela inexistência do dever 

de indenizar em danos morais, pugnando assim pela improcedência dos 

pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em falha na 

prestação de serviço de telefonia – a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No 

caso em comento, verifico que a parte Reclamante colacionou provas 

satisfatórias o suficiente a fim de comprovar a verossimilhança de suas 

alegações, notadamente com apresentação de cartazes e panfletos de 

lojas credenciadas pela Reclamada que comprovam a venda de pacotes 

de Internet 4G sem ao menos oferecer o produto na região, induzindo 

assim o consumidor a erro, bem como testes de medidores de velocidade 

que comprovam a falha completa na prestação dos serviços de Internet. 

De outra banda, verifico que empresa Reclamada não logrou êxito em 

comprovar que o sinal de telefonia na cidade de Água Boa-MT eram 

satisfatórios o suficiente para modificar os direitos da parte autora, bem 

como a disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme amplamente 

propagado, ônus que lhe incumbia, pois as telas sistêmicas colacionadas 
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em sua defesa atestam que no município somente dispõe do sinal 2G, 

tampouco 3G e sequer 4G, ao contrário do amplamente propagado por 

meio de suas publicidades no comércio local, não cumprindo assim com o 

disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Outrossim, cumpre salientar que o 

registro de ligações efetuadas pela Reclamante não tem o condão de 

atestar a qualidade do sinal na prestação de serviços de telefonia e 

Internet. Desta feita, entendo que Reclamada agiu com negligência sem as 

cautelas devidas, de sorte a causar severos transtornos e 

constrangimentos pela desídia para com o consumidor, oferecendo um 

serviço de assinatura de internet móvel e não cumprindo com o disposto 

no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a seguinte disposição: "Art. 

30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada 

por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e 

serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer 

veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado." O 

princípio da vinculação da oferta, no entanto, não é para punir erros ou 

falhas cometidas pelos fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo 

CDC para coibir a prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se 

que a parte reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, 

apesar de ter realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu 

acordo frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

satisfatória. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como diante da veiculação de 

propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de Internet 4G 

na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 

ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal 

quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, 

entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, 

a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; 

assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar 

repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o 

descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na 

situação em tela, a frequência de problemas no sinal de telefonia por 

prazo considerável diante da veiculação de propaganda enganosa supera 

o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, 

porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha 

causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA 

PARTE RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do 

mérito para o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA 

BRASIL S.A a pagar indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante NOELSO MARCAL ARAUJO SILVEIRA no valor de R$ 3.000 

(três mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da 

citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a 

partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 28 de Maio de 

2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 

caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 19 de junho de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1002020-08.2017.8.11.0021 REQUERENTE: IVONEY RIBEIRO DOS 

SANTOS REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Trata-te de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

IVONEY RIBEIRO DOS SANTOS em face de ATIVOS S/A, onde a parte 

reclamante alega, em síntese, que teve seu nome incluído nos órgãos 

restritivos de crédito de forma indevida por ordem da empresa reclamada, 

uma vez que jamais contratou quaisquer serviços desta, pugnando pela 

declaração de inexistência de débitos, bem como indenização por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em negativação indevida – a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifica-se que a Reclamada 

colacionou provas satisfatórias a fim de modificar os direitos da parte 

autora, notadamente com apresentação de contrato constando assinatura 

da parte Reclamante, cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II 

do NCPC. Em análise minuciosa da documentação é clarividente a relação 

contratual, a parte assina exatamente igual e informa dados confidenciais. 

Desta forma, restando comprovada a existência de relação contratual, 

bem como a sua inadimplência, não há que se falar em negativação 

indevida. DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ Tendo em vista que a parte reclamante 

faltou com seu dever processual e deduziu uma pretensão totalmente 

desrevestida de fundamento fático e jurídico, obrando em litigância de 

má-fé, devendo por consequência imperiosa ser-lhe-á aplicado a multa 
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prevista no art. 81 do NCPC que ora arbitro em 9% (nove por cento) sobre 

o valor corrigido da causa e demais prejuízos que poderão ser 

comprovados nos autos. Ademais, ainda, condeno a parte Reclamante ao 

pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do 

advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (hum mil 

reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Nesse sentido, nosso 

Egrégio Tribunal de Justiça firmou entendimento: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS – DÍVIDA EXISTENTE – INSCRIÇÃO LÍCITA - EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a relação jurídica entre 

as partes e a inadimplência do usuário do cartão de crédito, não há que se 

falar em indenização por danos morais diante do exercício regular do 

direito por parte da instituição financeira em promover a inscrição junto 

aos órgãos de proteção ao crédito do cliente inadimplente. (Ap 

69465/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, 

Publicado no DJE 17/10/2017)” DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA 

INICIAL e IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS propostas pela parte Reclamante, com a extinção do processo 

com julgamento do mérito. Ademais, CONDENO a parte reclamante a pagar 

a multa de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa e demais 

prejuízos que poderão ser comprovados nos autos, bem como ao 

pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do 

advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (hum mil 

reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Água Boa/MT, 28 de Maio de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 19 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1002019-23.2017.8.11.0021 REQUERENTE: CLEIBES RODRIGUES DE 

BARROS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Trata-te de 

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por CLEIBES RODRIGUES DE BARROS em face de 

TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), onde a parte reclamante alega, em 

síntese, que teve seu nome incluído nos órgãos restritivos de crédito de 

forma indevida por ordem da empresa reclamada, uma vez que jamais 

contratou quaisquer serviços desta, pugnando pela declaração de 

inexistência de débitos, bem como indenização por danos morais que 

entende ter sofrido em razão desses fatos. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em negativação indevida – a parte Reclamante não 

está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não 

podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No 

caso em comento, verifica-se que a Reclamada colacionou provas 

satisfatórias a fim de modificar os direitos da parte autora, notadamente 

com apresentação de contrato constando assinatura da parte Reclamante, 

cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Em análise 

minuciosa da documentação é clarividente a relação contratual, a parte 

assina exatamente igual e informa dados confidenciais. Desta forma, 

restando comprovada a existência de relação contratual, bem como a sua 

inadimplência, não há que se falar em negativação indevida. DA 

LITIGANCIA DE MÁ-FÉ Tendo em vista que a parte reclamante faltou com 

seu dever processual e deduziu uma pretensão totalmente desrevestida 

de fundamento fático e jurídico, obrando em litigância de má-fé, devendo 

por consequência imperiosa ser-lhe-á aplicado a multa prevista no art. 81 

do NCPC que ora arbitro em 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido 

da causa e demais prejuízos que poderão ser comprovados nos autos. 

Ademais, ainda, condeno a parte Reclamante ao pagamento das custas do 

processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado 

no montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art. 55 da Lei 

n.º 9.099/95. Nesse sentido, nosso Egrégio Tribunal de Justiça firmou 

entendimento: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – DÍVIDA EXISTENTE – INSCRIÇÃO 

LÍCITA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Comprovada a relação jurídica entre as partes e a inadimplência do 

usuário do cartão de crédito, não há que se falar em indenização por 

danos morais diante do exercício regular do direito por parte da instituição 

financeira em promover a inscrição junto aos órgãos de proteção ao 

crédito do cliente inadimplente. (Ap 69465/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017)” 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, 

SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL e IMPROCEDÊNCIA 

DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS propostas pela 

parte Reclamante, com a extinção do processo com julgamento do mérito. 

Ademais, CONDENO a parte reclamante a pagar a multa de 9% (nove por 

cento) sobre o valor corrigido da causa e demais prejuízos que poderão 

ser comprovados nos autos, bem como ao pagamento das custas do 

processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado 

no montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art. 55 da Lei 

n.º 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 28 de Maio 

de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 

40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 19 de junho de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001505-70.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ERCICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001505-70.2017.8.11.0021 REQUERENTE: FRANCISCO ERCICO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito a preliminar no 

tocante a inépcia da petição inicial, visto que se confunde com o mérito. 

Rejeito ainda a preliminar no tocante à incompetência deste juízo ante a 

necessidade da realização de perícia técnica, haja vista que não há 

dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). 

Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos documentos 

juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de pedir e do 

pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a aplicação do 

direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 

9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor econômico da 

pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são 

“causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas 

um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, 

IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Ultrapassada as preliminares, passo 

ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PROPRAGANDA 

ENGANOSA (VENDA DO PACOTE COM INTERNET INEXISTENTE NO LOCAL 

ADQUIRIDO - 4G proposta por FRANCISCO ERCICO em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte reclamante alega, em síntese, que 

é cliente da ora requerida, e de tanto a operadora insistir e com a oferta de 

planos cada vez mais vantajosos para o cliente, o Reclamante aderiu ao 

plano acordado no valor de R$ 49,99 (quarenta e nove reais e noventa e 

nove centavos), mensais, o mais barato na ocasião. Sustenta que ao 

passar dos meses e analisar suas faturas, percebeu que começou a 

receber faturas em valores mais elevados do que o contratado, chegando 

a pagar até R$ 51,22 (cinquenta e um reais e vinte e dois centavos), 

conforme cópias em anexo, valor esse, acima do contratado, sem seu 

consentimento e sem sua solicitação. Por fim, aduz pela falta de sinal de 

telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento público e notório 

na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes 

transtornos, pois quando tentam ligar em seu número, recebem a 

mensagem automática mencionando que o telefone encontra-se desligado, 

bem como pela disposição do sinal de 4G na cidade, pugnando assim pela 

reparação a título de danos morais que entende ter sofrido por veiculação 

de propaganda enganosa pela reclamada. No mérito, a Reclamada 

impugna os pedidos da inicial da autora, aduzindo pela perfeita qualidade 

do sinal na cidade de Água Boa-MT, bem como pela inexistência do dever 

de indenizar em danos morais, pugnando assim pela improcedência dos 

pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em falha na 

prestação de serviço de telefonia – a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No 

caso em comento, verifico que a parte Reclamante colacionou provas 

satisfatórias o suficiente a fim de comprovar a verossimilhança de suas 

alegações, notadamente com apresentação de cartazes e panfletos de 

lojas credenciadas pela Reclamada que comprovam a venda de pacotes 

de Internet 4G sem ao menos oferecer o produto na região, induzindo 

assim o consumidor a erro, bem como testes de medidores de velocidade 

que comprovam a falha completa na prestação dos serviços de Internet. 

De outra banda, verifico que empresa Reclamada não logrou êxito em 

comprovar que o sinal de telefonia na cidade de Água Boa-MT eram 

satisfatórios o suficiente para modificar os direitos da parte autora, bem 

como a disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme amplamente 

propagado, ônus que lhe incumbia, pois as telas sistêmicas colacionadas 

em sua defesa atestam que no município somente dispõe do sinal 2G, 

tampouco 3G e sequer 4G, ao contrário do amplamente propagado por 

meio de suas publicidades no comércio local, não cumprindo assim com o 

disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Outrossim, cumpre salientar que o 

registro de ligações efetuadas pela Reclamante não tem o condão de 

atestar a qualidade do sinal na prestação de serviços de telefonia e 

Internet. Desta feita, entendo que Reclamada agiu com negligência sem as 

cautelas devidas, de sorte a causar severos transtornos e 

constrangimentos pela desídia para com o consumidor, oferecendo um 

serviço de assinatura de internet móvel e não cumprindo com o disposto 

no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a seguinte disposição: "Art. 

30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada 

por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e 

serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer 

veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado." O 

princípio da vinculação da oferta, no entanto, não é para punir erros ou 

falhas cometidas pelos fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo 

CDC para coibir a prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se 

que a parte reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, 

apesar de ter realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu 

acordo frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

satisfatória. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como diante da veiculação de 

propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de Internet 4G 

na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 

ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal 

quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, 

entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, 

a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; 

assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar 

repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o 

descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na 

situação em tela, a frequência de problemas no sinal de telefonia por 

prazo considerável diante da veiculação de propaganda enganosa supera 

o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 
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R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, 

porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha 

causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores 

indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado para 

restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos moldes do 

art. 42, p.ú, do CDC. Com efeito, a única hipótese em que é vedada a 

repetição do indébito é no caso de engano justificável, o que não 

vislumbro no presente caso, vez que a empresa reclamada não adotou as 

cautelas necessárias para evitar que fosse alterado os valores dos 

planos da parte reclamante sem o seu consentimento. Todavia, tendo em 

vista a escassez de elementos quantificadores do prejuízo amargado, não 

deve ocorrer a repetição do indébito. Isto porque a parte autora não 

mensurou na petição inicial o montante do valor total cobrado 

indevidamente pela empresa de telefonia ré e formulou pedido genérico, 

sendo que nos Juizados Especiais é vedada a prolação de sentença 

ilíquida, conforme a expressa disposição do artigo 38, parágrafo único da 

Lei nº 9.099/95. Corroborando: "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO 

SPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO. 

ÔNUS DA RÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. PEDIDO ILÍQUIDO QUANTO À 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DECISÃO ILÍQUIDA. INADMISSIBILIDADE DE 

PROFERIR DECISÃO ILÍQUIDA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO 

PARCIAL DO FEITO, EX OFFICIO. 1. . A autora juntou aos autos 

documentos que embasam sua pretensão e conferem verossimilhança a 

seus argumentos (fls. 07/19). A ré, por sua vez, não logrou êxito em 

comprovar a regularidade da inscrição do nome da autora no SPC (art. 

333, II, do CPC). 2. Indenização por danos morais que se impõe, em 

decorrência do abalo de crédito sofrido, como função 

punitivo-pedagógica, a fim de evitar a reiteração da conduta abusiva da 

requerida. Dano in re ipsa, conforme orientação pacificada no STJ. 3. 

Quantum indenizatório fixado em patamar que evita o enriquecimento sem 

causa da autora, observância os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade e está em consonância com o valor adotado pelas 

Turmas Recursais em casos análogos. 4. Inviável a pretensão à 

devolução de valores, por ser inadmissível decisão ilíquida no âmbito dos 

Juizados Especiais Cíveis (parágrafo único do art. 38 Lei n. 9.099/95). No 

ponto, deve ser extinto o processo sem a resolução do mérito (art. 267 

caput , inc. I, c/c art. 295 caput, inc. I, parágrafo único, inc. III, ambos do 

CPC). (TJ-RS - Recurso Cível: 71002705432 RS, Relator: Edson Jorge 

Cechet, Data de Julgamento: 27/10/2011, Primeira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/10/2011)” Por esta razão, 

merece ser rejeitada a pretensão inicial de restituição em dobro. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE 

RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do mérito para 

o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA BRASIL S.A a 

pagar indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante 

FRANCISCO ERCICO no valor de R$ 3.000 (três mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ). Deverá a parte reclamada proceder 

com a manutenção do número de telefone do reclamante na modalidade 

pré-paga. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 28 

de Maio de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do 

artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, 

para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante 

nos autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 19 de junho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010294-41.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MIGUEL WENDLING (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO MAGNO ALCANTU (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010294-41.2014.8.11.0021 EXEQUENTE: PAULO MIGUEL WENDLING 

EXECUTADO: CRISTIANO MAGNO ALCANTU Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifico que a parte autora foi devidamente intimada do despacho id 

11192087 dos autos para requerer o que entende devido e indicar bens à 

penhora, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo de 05 (cinco) dias 

sem manifestação. O artigo 53, parágrafo 4º, da Lei n.º 9.099, de 26 de 

Setembro de 1.995, é claro ao especificar que: “§ 4º Não encontrado o 

devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente 

extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.” Infere-se de tal 

regramento que, não existindo bens penhoráveis de propriedade do 

devedor, deve o feito ser extinto, eventualmente remetendo-se o 

exequente às vias ordinárias. Diante do exposto, em razão da 

comprovada ausência de bens penhoráveis, SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução de mérito, na forma do art. 53, § 4º da Lei 

9.099/95. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Considerando que o feito tramita na plataforma 

eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar a devolução de documentos à 

parte exequente. Considerando que a presente comarca é servida por 

bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, 

nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 28 

de Maio de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do 

artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, 

para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante 

nos autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 19 de junho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010129-23.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI GONÇALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KARYNE BERNARDES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010129-23.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: EDINEI GONÇALVES DA SILVA 

EXECUTADO: KARYNE BERNARDES DOS SANTOS Vistos, etc. 

Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9099/95. Compulsando os 

autos, verifico que a parte reclamante requereu a extinção da ação, 

conforme pedido de desistência lançada na certidão da movimentação Id. 

nº 12758777. Assim, desnecessária a anuência da parte reclamada – 

Enunciado 90 – FONAJE. Diante do acima exposto, nos termos do artigo 

485, VIII do NCPC, c/c Enunciado nº 90 – FONAJE, HOMOLOGO a 

desistência requerida na movimentação Id. nº 12758777 e SUGIRO PELA 

EXTINÇÃO do presente feito, sem julgamento do mérito. Sem custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). Desnecessária 

a intimação das partes, vez que não há interesse recursal algum, já que a 

própria parte autora requereu a desistência em questão, e não há a 

necessidade, como já referido, de a parte ré manifestar-se pela 

concordância. Após, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas 
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necessárias. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 28 de maio de 2018 ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 19 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010369-12.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

YGOR DE OLIVEIRA BERNARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY SELKE DA LUZ OAB - MT0022277A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELI CLELI LAMB & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010369-12.2016.8.11.0021 REQUERENTE: YGOR DE OLIVEIRA 

BERNARDI REQUERIDO: CELI CLELI LAMB & CIA LTDA - ME Vistos, etc. 

Homologo o acordo entabulado entre as partes para que surta os efeitos 

legais e SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, com julgamento do 

mérito na forma do art. 487, III do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 28 de maio de 2018 ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 19 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000197-62.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA GALDIOLI MANSANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0011828A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL VEÍCULOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000197-62.2018.8.11.0021 REQUERENTE: DEBORA GALDIOLI MANSANO 

REQUERIDO: CENTRAL VEÍCULOS Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Inicialmente, 

deve ser consignado que no caso em tela se aplica o artigo 355, I do CPC, 

razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e 

da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. 

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS 

proposta por DÉBORA GALDIOLI MANSANO em face de CENTRAL 

VEÍCULOS, onde a parte autora narra, em síntese, que sofreu prejuízos de 

ordem material e moral por atitude da empresa reclamada, uma vez que 

efetuou compra de um veículo pagando de entrada o valor de R$3.650,00 

em espécie e o restante mediante carta de crédito contemplada, 

entretanto, não recebeu o automóvel no prazo informado pela loja. Aduz 

que em decorrência do atraso injustificado da empresa para entrega do 

referido bem, passou a procurar junto as fábricas o carro, nas mesmas 

especificações, passando assim a informar a empresa para que 

procedesse com o pedido diretamente a essa, todavia, sem qualquer 

resposta ou mobilização por parte desta, sob a alegação que deveria 

efetuar o pagamento da diferença no valor de R$1.511,00 (hum mil, 

quinhentos e onze reais) pois a fábrica não mantinha o preço defasado. 

Por fim, aduz que em decorrência desses fatos, teve o contrato rescindido 

pela empresa reclamada, sofrendo assim prejuízos de ordem moral e 

pugnando ao final pela condenação desta ao pagamento de indenização 

que entende ter sofrido. Pois bem. A ação deve ser julgada improcedente, 

senão vejamos. Verifico que o cerne da questão gira em torno do 

descontentamento da reclamante decorrentes da rescisão contratual, uma 

vez que aduz ter despendido diversas despesas como hospedagem, 

alimentação e transporte para ir até a cidade de Goiânia-GO para adquirir 

o mesmo modelo de carro em outra empresa. Ocorre que este fato, por si 

só, não é suficiente para amparar qualquer pleito de cunho indenizatório, 

uma vez que são transtornos próprios da vida cotidiana, não 

comprovando a autora autor que tenha constituído em abalo psíquico a 

justificar a pretendida reparação. Portanto, não caracterizam necessário 

abalo moral indenizável. São dissabores pelos quais o ser humano tem 

capacidade de passar sem implicações na sua saúde psicológica. Nesse 

sentido, Sergio Cavalieri Filho: “Só deve ser reputado como dano moral a 

dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, 

interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, 

causando-lhe aflições angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero 

dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada 

estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da 

normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e 

até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a 

ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se 

entender, acabamos de banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais 

em busca da indenização pelos mais triviais aborrecimentos.” De mais a 

mais, esses dissabores não devem ser supervalorizados, sob pena de 

menosprezar-se o instituto da lesão moral, tão caro ao ordenamento 

jurídico, pois em que pese ter sofrido dissabores no tocante a expectativa 

para receber o referido bem nas mesmas especificações solicitadas, não 

é suficiente a fim de amparar qualquer pleito de cunho indenizatório. 

Nesse diapasão e conforme explanado em linhas pretéritas, tenho que a 

Reclamante não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu 

direito, conforme preconiza o Código de Processo Civil: “Art. 373. O ônus 

da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; 

...”. Todavia, importante ressaltar que o princípio da vinculação da oferta, 

no entanto, não é para punir erros ou falhas cometidas pelos 

fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo CDC para coibir a 

prática de publicidade enganosa, o que foge totalmente ao caso posto nos 

autos. Outrossim, verifico que a empresa reclamada, ao reconhecer a 

demora do pedido diretamente a fábrica, procedeu com a rescisão 

contratual, bem como a devolução do sinal dado pela reclamante. Em 

situação análoga, alguns tribunais pátrios já firmaram entendimento: 

“TJ-RS - Recurso Cível 71000577510 RS (TJ-RS) Data de publicação: 

16/12/2004 Ementa: CONSUMIDOR. VEÍCULO NOVO. ATRASO NA 

ENTREGA. PERDAS E DANOS. DANO MORAL. I ¿ A inadimplência 

contratual consistente no descumprimento do prazo de entrega de veículo 

novo gera dever de reparar as perdas e danos disso decorrentes. Caso 

em que se inclui a locação de veículo substituto, no período de mora. II ¿ 

Contudo, o simples inadimplemento contratual por si só não gera dano 

moral indenizável, senão que deve ser provada a ocorrência de ato ilícito 

lesivo aos atributos de personalidade do consumidor. Recurso 

parcialmente provido. Unânime. (Recurso Cível Nº 71000577510, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: João Pedro Cavalli 

Junior, Julgado em 16/12/2004)” Desta feita, tenho que não houve 

qualquer lesão a nenhum dos bem jurídicos acima mencionados, bem como 

a reclamante não comprovou que tenha sofrido qualquer prejuízo de 

cunho personalíssimo, fato este que afasta a ocorrência de dano moral, 

tampouco comprovou os prejuízos materiais sofridos, razão pela qual a 

improcedência de todos os pedidos é medida de rigor a se impor na 

presente demanda. DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo mais que 

consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 
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E MORAIS propostas na inicial, com a extinção do processo com 

resolução do mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 28 de Maio de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 19 de junho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001764-65.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA SANTOS MEDRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001764-65.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ALANA SANTOS MEDRADO 

REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifico que a parte reclamante não compareceu à audiência 

instrutória, tampouco manifestou nos autos justificando sua ausência. O 

Enunciado nº 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

....” Aliás, é o que preconiza o art. 51, inciso I da Lei 9.099/95: “Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;” 

Assim, SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução de 

mérito, na forma do art. 51, inciso I da Lei n. 9.099/95. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 30 de maio de 2018 ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Porém, 

condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas 

processuais, nos termos do artigo 51, parágrafo 2º da Lei n.º 9.099/95. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 19 de junho de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001824-38.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO SERGIO DOS REIS DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001824-38.2017.8.11.0021 REQUERENTE: SEBASTIAO SERGIO DOS REIS 

DE PAULA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Aceito a justificativa pela ausência da parte reclamante em audiência de 

instrução. Entretanto, não vislumbro a necessidade da remarcação de 

audiência de instrução requerida, uma vez que verifico estar o processo 

maduro e bem instruído a permitir o seu julgamento, em atenção aos 

princípios da celeridade e economia processual versados no artigo 2º da 

Lei 9.099/95. Ademais, verifico que o advogado do próprio reclamante 

manifestou em audiência “que as provas constantes dos autos são 

suficientes para elucidação da demanda”, razão pela qual passo a decidir. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

propostas por SEBASTIÃO SERGIO DOS REIS DE PAULA em face de 

BANCO BRADESCO S/A onde a parte autora narra, em síntese, que 

recebeu um depósito e uma transferência autorizada em sua conta 

corrente, nas datas de 26-01-2016 e 29-01-2016, respectivamente, 

aduzindo ainda que após 3 dias com os valores devidamente liberados e 

creditados, sofreu um estorno indevido por ordem da instituição bancária. 

Assevera que após constatar esse fato, procurou a instituição bancária a 

fim de que fosse resolvido o impasse e os valores fossem devidamente 

devolvidos para sua conta, entretanto, sem lograr êxito, motivando a 

propositura da presente ação. No mérito, a reclamada aduz pela 

inexistência do dever de indenizar, uma vez que o impasse em questão foi 

em decorrência da realização de uma transferência indevida realizada por 

terceiro cliente, uma vez que a operação em comento era para pagamento 

de um boleto encaminhado para esta, pugnando ao final pela 

improcedência de todos os pedidos da inicial. Pois bem. O pedido do 

Reclamante é improcedente, senão vejamos. Verifico que o cerne da 

questão gira em torno do descontentamento do autor quando da 

realização do estorno sem sua autorização após a operação errônea de 

crédito em sua conta. Entretanto, verifico por meio de toda documentação 

que acompanha a presente que a situação em comento fora em 

decorrência da realização de uma transferência equivocada por terceiro 

cliente na conta corrente do autor, sendo então constatado o problema e 

prontamente realizado o estorno dos valores debitados a cliente. Assim, 

verifico que a empresa reclamada logrou êxito ao modificar os direitos da 

parte autora, uma vez que a documentação anexa em sua defesa 

comprova com exatidão as respectivas operações de transferência e 

estorno objetos da presente, cumprindo assim com o disposto no art. 373, 

inciso II do NCPC. Outrossim, imperioso ressaltar que o autor não logrou 

êxito em comprovar a origem e a legitimidade dos respectivos valores 

creditados em sua conta, conforme alega serem oriundos da venda de 

portas em grupos de classificados do Facebook, razão pela qual nego a 

inversão do ônus da prova, uma vez que a versão apresentada é 

inverossímil e os documentos carreados aos autos são insuficientes a fim 

de comprovar o aludido. No tocante ao dano moral, entendo que este 

também não restou demonstrado; no caso ora em análise não restou 

demonstrado qualquer repercussão externa devido ao acontecimento. 

Portanto, não caracterizam necessário abalo moral indenizável. São 

dissabores pelos quais o ser humano tem capacidade de passar sem 

implicações na sua saúde psicológica. Nesse sentido, Sergio Cavalieri 

Filho: “Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento 

ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições angústia e 

desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, 

porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no 

trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio 

psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabamos de 

banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca da 

indenização pelos mais triviais aborrecimentos.” De mais a mais, esses 

dissabores não devem ser supervalorizados, sob pena de 

menosprezar-se o instituto da lesão moral, tão caro ao ordenamento 

jurídico. Nesse diapasão, tenho que o Reclamante não logrou êxito em 

demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, conforme preconiza o 

Código de Processo Civil: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo do seu direito; ...”. O Jurista Carlos Roberto 

Gonçalves, em sua obra Responsabilidade Civil, página 549, afirma que: 

“Para evitar excessos e abusos, recomenda Sérgio Cavalieri, com razão, 
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que só se deve reputar como dano moral “a dor, vexame, sofrimento ou 

humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e 

desequilibro em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, 

porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no 

trabalho, no trânsito, entre os amigos, e até no ambiente familiar, tais 

situações não são tão intensas e duradouras, a ponto de romper o 

equilíbrio psicológico do indivíduo.” Ainda, trago à baila o posicionamento 

jurídico que vêm sendo adotado pela Jurisprudência pátria, no sentido de 

rechaçar a chamada indústria do dano moral, como se vê: “A indenização 

por dano moral não deve ser deferida por qualquer contrariedade, não se 

devendo estimular o enriquecimento indevido nem a chamada "indústria do 

dano moral".” (REsp 504639/PB; Recurso Especial 2002/0174397-4). 

Ressalte-se que o dano moral é um instituto que deve ser utilizado com 

parcimônia, não podendo abarcar indenizações por qualquer problema que 

as pessoas tenham na vida de relações, o que é a situação relatada nos 

autos. Neste sentido: “Mero receio ou dissabor não pode ser alcançado ao 

patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a 

naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou 

angústias.” (STJ- 4ª TURMA, RESP 489.187-RO-AgRg, REL. MIN. SÁLVIO 

DE FIGUEIREDO, JULGADO EM 13.05.03) O dano moral passível de 

indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Desta feita, a meu 

ver, não houve lesão a nenhum dos bem jurídicos acima mencionados, 

bem como, o Reclamante não comprovou que sofrido qualquer prejuízo de 

cunho extrapatrimonial, fato este que afasta a ocorrência de dano moral. 

DO DANO MATERIAL No que pertine ao dano material, da mesma forma e 

sob os mesmos fundamentos não vislumbro a ocorrência, uma vez que 

restou devidamente comprovado nos autos que trata-se de uma operação 

indevida realizada por terceiro cliente da instituição bancária ora 

reclamada na conta corrente do autor. Nesse sentido, tem orientado nossa 

Egrégia Turma Recursal Cível: “RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - VALORES CREDITADOS INDEVIDAMENTE EM CONTA - 

ESTORNO REALIZADO EM SEGUIDA - SAQUE REALIZADO - SALDO 

NEGATIVO - PLEITO DE DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA - JULGAMENTO 

EXTRA PETITA - INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE DANOS MATERIAIS - DANO 

MATERIAL AFASTADO - CONSUMIDOR RECONHECE QUE O CRÉDITO 

EFETUADO EM CONTA FOI EQUIVOCADO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA PARA 

JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL - RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. É extra petita a sentença que condena em danos materiais sem 

que este tenha sido requerido nos pedidos iniciais. Trata-se de conta 

corrente, pois possibilita ao Reclamante a realização de movimentação 

financeira, além de haver cobrança de CPMF e cobranças de "cestas", 

também chamada de taxas de manutenção. A conta salário, além de ser 

isenta de qualquer cobrança, não permite ao titular a movimentação. O 

Reclamante, mesmo não tendo certeza se o valor creditado lhe era devido, 

efetuou o saque. Portanto, tendo reconhecido o equívoco, também 

reconhece como legal o estorno de valores que não lhe pertencia. Daí, não 

há que se falar em ato ilícito, logo, inexistem danos à serem reparados. 

Sentença reformada para julgar improcedente a ação. Recurso conhecido 

e provido. (RI 1268/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 

09/06/2014)” Assim, tenho que o presente processo não demanda 

maiores explicações, posto que o autor não logrou êxito em comprovar os 

fatos constitutivos de seu direito, tampouco que tenha sofrido danos 

morais em decorrência desses fatos, sendo, portanto, a improcedência da 

ação medida de rigor a ser imposta na presente situação. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS propostas na inicial, com a extinção do processo com 

resolução do mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 30 de Maio de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 19 de junho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001980-26.2017.8.11.0021. REQUERENTE: TEREZINHA TELMA MOREIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito a preliminar no 

tocante a inépcia da petição inicial, visto que se confunde com o mérito. 

Rejeito ainda a preliminar no tocante à incompetência deste juízo ante a 

necessidade da realização de perícia técnica, haja vista que não há 

dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). 

Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos documentos 

juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de pedir e do 

pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a aplicação do 

direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 

9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor econômico da 

pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são 

“causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas 

um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, 

IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Ultrapassada as preliminares, passo 

ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PROPRAGANDA 

ENGANOSA proposta por TEREZINHA TELMA MOREIRA em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte reclamante alega, em síntese, que 

é assinante do plano VIVO CONTROLE DIGITAL – 1,5GB – 50 min, plano 

esse que foi contratado no valor fixo R$ 39,99 (trinta e nove reais e 

noventa e nove centavos). Sustenta que ao passar dos meses e analisar 

suas faturas, percebeu que começou a receber faturas em valores mais 

elevados do que o contratado, chegando a pagar até R$ 49,99 (quarenta e 

nove reais e noventa e nove centavos), valor muito acima do contratado, 

sem seu consentimento e sem sua solicitação. Por fim, aduz pela falta de 

sinal de telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento público e 

notório na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes 

transtornos, pois quando tentam ligar em seu número, recebem a 

mensagem automática mencionando que o telefone encontra-se desligado, 

bem como pela disposição do sinal de 4G na cidade, pugnando assim pela 

reparação a título de danos morais que entende ter sofrido por veiculação 

de propaganda enganosa pela reclamada. No mérito, a Reclamada 

impugna os pedidos da inicial da autora, aduzindo pela perfeita qualidade 

do sinal na cidade de Água Boa-MT, bem como pela inexistência do dever 

de indenizar em danos morais, pugnando assim pela improcedência dos 

pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 
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ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em falha na 

prestação de serviço de telefonia – a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No 

caso em comento, verifico que a parte Reclamante colacionou provas 

satisfatórias o suficiente a fim de comprovar a verossimilhança de suas 

alegações, notadamente com apresentação de cartazes e panfletos de 

lojas credenciadas pela Reclamada que comprovam a venda de pacotes 

de Internet 4G sem ao menos oferecer o produto na região, induzindo 

assim o consumidor a erro, bem como testes de medidores de velocidade 

que comprovam a falha completa na prestação dos serviços de Internet. 

De outra banda, verifico que empresa Reclamada não logrou êxito em 

comprovar que o sinal de telefonia na cidade de Água Boa-MT eram 

satisfatórios o suficiente para modificar os direitos da parte autora, bem 

como a disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme amplamente 

propagado, ônus que lhe incumbia, pois as telas sistêmicas colacionadas 

em sua defesa atestam que no município somente dispõe do sinal 2G, 

tampouco 3G e sequer 4G, ao contrário do amplamente propagado por 

meio de suas publicidades no comércio local, não cumprindo assim com o 

disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Outrossim, cumpre salientar que o 

registro de ligações efetuadas pela Reclamante não tem o condão de 

atestar a qualidade do sinal na prestação de serviços de telefonia e 

Internet. Desta feita, entendo que Reclamada agiu com negligência sem as 

cautelas devidas, de sorte a causar severos transtornos e 

constrangimentos pela desídia para com o consumidor, oferecendo um 

serviço de assinatura de internet móvel e não cumprindo com o disposto 

no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a seguinte disposição: "Art. 

30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada 

por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e 

serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer 

veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado." O 

princípio da vinculação da oferta, no entanto, não é para punir erros ou 

falhas cometidas pelos fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo 

CDC para coibir a prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se 

que a parte reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, 

apesar de ter realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu 

acordo frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

satisfatória. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como diante da veiculação de 

propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de Internet 4G 

na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 

ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal 

quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, 

entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, 

a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; 

assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar 

repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o 

descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na 

situação em tela, a frequência de problemas no sinal de telefonia por 

prazo considerável diante da veiculação de propaganda enganosa supera 

o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, 

porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha 

causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores 

indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado para 

restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos moldes do 

art. 42, p.ú, do CDC. Com efeito, a única hipótese em que é vedada a 

repetição do indébito é no caso de engano justificável, o que não 

vislumbro no presente caso, vez que a empresa reclamada não adotou as 

cautelas necessárias para evitar que fosse alterado os valores dos 

planos da parte reclamante sem o seu consentimento. Todavia, tendo em 

vista a escassez de elementos quantificadores do prejuízo amargado, não 

deve ocorrer a repetição do indébito. Isto porque a parte autora não 

mensurou na petição inicial o montante do valor total cobrado 

indevidamente pela empresa de telefonia ré e formulou pedido genérico, 

sendo que nos Juizados Especiais é vedada a prolação de sentença 

ilíquida, conforme a expressa disposição do artigo 38, parágrafo único da 

Lei nº 9.099/95. Corroborando: "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO 

SPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO. 

ÔNUS DA RÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. PEDIDO ILÍQUIDO QUANTO À 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DECISÃO ILÍQUIDA. INADMISSIBILIDADE DE 

PROFERIR DECISÃO ILÍQUIDA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO 

PARCIAL DO FEITO, EX OFFICIO. 1. . A autora juntou aos autos 

documentos que embasam sua pretensão e conferem verossimilhança a 

seus argumentos (fls. 07/19). A ré, por sua vez, não logrou êxito em 

comprovar a regularidade da inscrição do nome da autora no SPC (art. 

333, II, do CPC). 2. Indenização por danos morais que se impõe, em 

decorrência do abalo de crédito sofrido, como função 

punitivo-pedagógica, a fim de evitar a reiteração da conduta abusiva da 

requerida. Dano in re ipsa, conforme orientação pacificada no STJ. 3. 

Quantum indenizatório fixado em patamar que evita o enriquecimento sem 

causa da autora, observância os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade e está em consonância com o valor adotado pelas 

Turmas Recursais em casos análogos. 4. Inviável a pretensão à 

devolução de valores, por ser inadmissível decisão ilíquida no âmbito dos 

Juizados Especiais Cíveis (parágrafo único do art. 38 Lei n. 9.099/95). No 

ponto, deve ser extinto o processo sem a resolução do mérito (art. 267 

caput , inc. I, c/c art. 295 caput, inc. I, parágrafo único, inc. III, ambos do 

CPC). (TJ-RS - Recurso Cível: 71002705432 RS, Relator: Edson Jorge 

Cechet, Data de Julgamento: 27/10/2011, Primeira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/10/2011)” Por esta razão, 

merece ser rejeitada a pretensão inicial de restituição em dobro. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE 

RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do mérito para 

o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA BRASIL S.A a 

pagar indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante 

TEREZINHA TELMA MOREIRA no valor de R$ 3.000 (três mil reais), valor 

com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 

do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de 

publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Deverá a parte reclamada 

proceder com a manutenção do número de telefone do reclamante na 

modalidade pré-paga. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 31 de Maio de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 
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Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 19 de junho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001982-93.2017.8.11.0021 REQUERENTE: RENATA PANIAGO DOS REIS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito a preliminar no 

tocante a inépcia da petição inicial, visto que se confunde com o mérito. 

Rejeito ainda a preliminar no tocante à incompetência deste juízo ante a 

necessidade da realização de perícia técnica, haja vista que não há 

dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). 

Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos documentos 

juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de pedir e do 

pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a aplicação do 

direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 

9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor econômico da 

pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são 

“causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas 

um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, 

IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Ultrapassada as preliminares, passo 

ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PROPRAGANDA 

ENGANOSA proposta por RENATA PANIACO DOS REIS em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte reclamante alega, em síntese, que 

é cliente da ora requerida, VIVO S.A. Telefônica Brasil S.A, prestadora de 

serviço de telefonia móvel e da internet, tempo em que vem cumprindo 

rigorosamente com a sua obrigação contratual, pagando em dia os valores 

devidos em contraprestação ao serviço contratado. Sustenta que ao 

passar dos meses e analisar suas faturas, percebeu que começou a 

receber faturas em valores mais elevados do que o contratado, chegando 

a pagar até R$ 85,35 (oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), valor 

muito acima do contratado, sem seu consentimento e sem sua solicitação. 

Por fim, aduz pela falta de sinal de telefonia móvel e que esse problema é 

de conhecimento público e notório na cidade de Água Boa-MT, o que vem 

lhe acarretando grandes transtornos, pois quando tentam ligar em seu 

número, recebem a mensagem automática mencionando que o telefone 

encontra-se desligado, bem como pela disposição do sinal de 4G na 

cidade, pugnando assim pela reparação a título de danos morais que 

entende ter sofrido por veiculação de propaganda enganosa pela 

reclamada. No mérito, a Reclamada impugna os pedidos da inicial da 

autora, aduzindo pela perfeita qualidade do sinal na cidade de Água 

Boa-MT, bem como pela inexistência do dever de indenizar em danos 

morais, pugnando assim pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois 

bem. Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte 

Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 

da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 

em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em falha na prestação de serviço de 

telefonia – a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o 

deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus 

da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a 

ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios 

de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de 

cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica 

de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte 

Reclamante colacionou provas satisfatórias o suficiente a fim de 

comprovar a verossimilhança de suas alegações, notadamente com 

apresentação de cartazes e panfletos de lojas credenciadas pela 

Reclamada que comprovam a venda de pacotes de Internet 4G sem ao 

menos oferecer o produto na região, induzindo assim o consumidor a erro, 

bem como testes de medidores de velocidade que comprovam a falha 

completa na prestação dos serviços de Internet. De outra banda, verifico 

que empresa Reclamada não logrou êxito em comprovar que o sinal de 

telefonia na cidade de Água Boa-MT eram satisfatórios o suficiente para 

modificar os direitos da parte autora, bem como a disposição do sinal de 

Internet 4G na cidade conforme amplamente propagado, ônus que lhe 

incumbia, pois as telas sistêmicas colacionadas em sua defesa atestam 

que no município somente dispõe do sinal 2G, tampouco 3G e sequer 4G, 

ao contrário do amplamente propagado por meio de suas publicidades no 

comércio local, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II 

do NCPC. Outrossim, cumpre salientar que o registro de ligações 

efetuadas pela Reclamante não tem o condão de atestar a qualidade do 

sinal na prestação de serviços de telefonia e Internet. Desta feita, entendo 

que Reclamada agiu com negligência sem as cautelas devidas, de sorte a 

causar severos transtornos e constrangimentos pela desídia para com o 

consumidor, oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel e não 

cumprindo com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a 

seguinte disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, 

suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 

comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da 

oferta, no entanto, não é para punir erros ou falhas cometidas pelos 

fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo CDC para coibir a 

prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se que a parte 

reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, apesar de ter 

realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu acordo 

frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

satisfatória. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como diante da veiculação de 

propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de Internet 4G 

na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 

ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal 

quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, 

entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, 

a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; 

assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar 

repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o 

descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na 

situação em tela, a frequência de problemas no sinal de telefonia por 

prazo considerável diante da veiculação de propaganda enganosa supera 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027920/6/2018 Página 354 de 739



o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, 

porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha 

causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores 

indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado para 

restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos moldes do 

art. 42, p.ú, do CDC. Com efeito, a única hipótese em que é vedada a 

repetição do indébito é no caso de engano justificável, o que não 

vislumbro no presente caso, vez que a empresa reclamada não adotou as 

cautelas necessárias para evitar que fosse alterado os valores dos 

planos da parte reclamante sem o seu consentimento. Todavia, tendo em 

vista a escassez de elementos quantificadores do prejuízo amargado, não 

deve ocorrer a repetição do indébito. Isto porque a parte autora não 

mensurou na petição inicial o montante do valor total cobrado 

indevidamente pela empresa de telefonia ré e formulou pedido genérico, 

sendo que nos Juizados Especiais é vedada a prolação de sentença 

ilíquida, conforme a expressa disposição do artigo 38, parágrafo único da 

Lei nº 9.099/95. Corroborando: "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO 

SPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO. 

ÔNUS DA RÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. PEDIDO ILÍQUIDO QUANTO À 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DECISÃO ILÍQUIDA. INADMISSIBILIDADE DE 

PROFERIR DECISÃO ILÍQUIDA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO 

PARCIAL DO FEITO, EX OFFICIO. 1. . A autora juntou aos autos 

documentos que embasam sua pretensão e conferem verossimilhança a 

seus argumentos (fls. 07/19). A ré, por sua vez, não logrou êxito em 

comprovar a regularidade da inscrição do nome da autora no SPC (art. 

333, II, do CPC). 2. Indenização por danos morais que se impõe, em 

decorrência do abalo de crédito sofrido, como função 

punitivo-pedagógica, a fim de evitar a reiteração da conduta abusiva da 

requerida. Dano in re ipsa, conforme orientação pacificada no STJ. 3. 

Quantum indenizatório fixado em patamar que evita o enriquecimento sem 

causa da autora, observância os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade e está em consonância com o valor adotado pelas 

Turmas Recursais em casos análogos. 4. Inviável a pretensão à 

devolução de valores, por ser inadmissível decisão ilíquida no âmbito dos 

Juizados Especiais Cíveis (parágrafo único do art. 38 Lei n. 9.099/95). No 

ponto, deve ser extinto o processo sem a resolução do mérito (art. 267 

caput , inc. I, c/c art. 295 caput, inc. I, parágrafo único, inc. III, ambos do 

CPC). (TJ-RS - Recurso Cível: 71002705432 RS, Relator: Edson Jorge 

Cechet, Data de Julgamento: 27/10/2011, Primeira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/10/2011)” Por esta razão, 

merece ser rejeitada a pretensão inicial de restituição em dobro. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE 

RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do mérito para 

o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA BRASIL S.A a 

pagar indenização por danos morais ocasionados a Reclamante RENATA 

PANIACO DOS REIS no valor de R$ 3.000 (três mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ). Deverá a parte reclamada proceder 

com a manutenção do número de telefone do reclamante na modalidade 

pré-paga. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 31 

de Maio de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do 

artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, 

para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante 

nos autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 19 de junho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001995-92.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MAGDA PRADO DE SOUZA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito a preliminar no 

tocante a inépcia da petição inicial, visto que se confunde com o mérito. 

Rejeito ainda a preliminar no tocante à incompetência deste juízo ante a 

necessidade da realização de perícia técnica, haja vista que não há 

dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). 

Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos documentos 

juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de pedir e do 

pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a aplicação do 

direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 

9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor econômico da 

pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são 

“causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas 

um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, 

IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Ultrapassada as preliminares, passo 

ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PROPRAGANDA 

ENGANOSA proposta por MAGDA PRADO DE SOUZA em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte reclamante alega, em síntese, que 

é cliente da ora reclamada prestadora de serviço de telefonia móvel e da 

internet, tempo em que vem cumprindo rigorosamente com a sua obrigação 

contratual, pagando em dia os valores devidos em contraprestação ao 

serviço contratado, entretanto, ao passar dos meses e analisar suas 

faturas, percebeu que começou a receber faturas em valores mais 

elevados do que o contratado, sem seu consentimento e sem sua 

solicitação. Aduz ainda pela falta de sinal de telefonia móvel e que esse 

problema é de conhecimento público e notório na cidade de Água Boa-MT, 

o que vem lhe acarretando grandes transtornos, pois quando tentam ligar 

em seu número, recebem a mensagem automática mencionando que o 

telefone encontra-se desligado, bem como pela disposição do sinal de 4G 

na cidade, pugnando assim pela reparação a título de danos morais que 

entende ter sofrido por veiculação de propaganda enganosa pela 

reclamada. No mérito, a Reclamada impugna os pedidos da inicial da 

autora, aduzindo pela perfeita qualidade do sinal na cidade de Água 

Boa-MT, bem como pela inexistência do dever de indenizar em danos 
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morais, pugnando assim pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois 

bem. Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte 

Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 

da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 

em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em falha na prestação de serviço de 

telefonia – a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o 

deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus 

da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a 

ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios 

de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de 

cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica 

de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte 

Reclamante colacionou provas satisfatórias o suficiente a fim de 

comprovar a verossimilhança de suas alegações, notadamente com 

apresentação de cartazes e panfletos de lojas credenciadas pela 

Reclamada que comprovam a venda de pacotes de Internet 4G sem ao 

menos oferecer o produto na região, induzindo assim o consumidor a erro, 

bem como testes de medidores de velocidade que comprovam a falha 

completa na prestação dos serviços de Internet. De outra banda, verifico 

que empresa Reclamada não logrou êxito em comprovar que o sinal de 

telefonia na cidade de Água Boa-MT eram satisfatórios o suficiente para 

modificar os direitos da parte autora, bem como a disposição do sinal de 

Internet 4G na cidade conforme amplamente propagado, ônus que lhe 

incumbia, uma vez que a defesa apresentada é absolutamente genérica e 

não tem qualquer correlação com os fatos narrados à incial da autora. 

Outrossim, cumpre salientar que o registro de ligações efetuadas pela 

Reclamante não tem o condão de atestar a qualidade do sinal na 

prestação de serviços de telefonia e Internet. Desta feita, entendo que 

Reclamada agiu com negligência sem as cautelas devidas, de sorte a 

causar severos transtornos e constrangimentos pela desídia para com o 

consumidor, oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel e não 

cumprindo com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a 

seguinte disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, 

suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 

comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da 

oferta, no entanto, não é para punir erros ou falhas cometidas pelos 

fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo CDC para coibir a 

prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se que a parte 

reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, apesar de ter 

realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu acordo 

frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

satisfatória. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como diante da veiculação de 

propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de Internet 4G 

na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 

ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal 

quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, 

entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, 

a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; 

assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar 

repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o 

descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na 

situação em tela, a frequência de problemas no sinal de telefonia por 

prazo considerável diante da veiculação de propaganda enganosa supera 

o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, 

porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha 

causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores 

indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado para 

restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos moldes do 

art. 42, p.ú, do CDC. Com efeito, a única hipótese em que é vedada a 

repetição do indébito é no caso de engano justificável, o que não 

vislumbro no presente caso, vez que a empresa reclamada não adotou as 

cautelas necessárias para evitar que fosse alterado os valores dos 

planos da parte reclamante sem o seu consentimento. Todavia, tendo em 

vista a escassez de elementos quantificadores do prejuízo amargado, não 

deve ocorrer a repetição do indébito. Isto porque a parte autora não 

mensurou na petição inicial o montante do valor total cobrado 

indevidamente pela empresa de telefonia ré e formulou pedido genérico, 

sendo que nos Juizados Especiais é vedada a prolação de sentença 

ilíquida, conforme a expressa disposição do artigo 38, parágrafo único da 

Lei nº 9.099/95. Corroborando: "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO 

SPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO. 

ÔNUS DA RÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. PEDIDO ILÍQUIDO QUANTO À 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DECISÃO ILÍQUIDA. INADMISSIBILIDADE DE 

PROFERIR DECISÃO ILÍQUIDA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO 

PARCIAL DO FEITO, EX OFFICIO. 1. . A autora juntou aos autos 

documentos que embasam sua pretensão e conferem verossimilhança a 

seus argumentos (fls. 07/19). A ré, por sua vez, não logrou êxito em 

comprovar a regularidade da inscrição do nome da autora no SPC (art. 

333, II, do CPC). 2. Indenização por danos morais que se impõe, em 

decorrência do abalo de crédito sofrido, como função 

punitivo-pedagógica, a fim de evitar a reiteração da conduta abusiva da 

requerida. Dano in re ipsa, conforme orientação pacificada no STJ. 3. 

Quantum indenizatório fixado em patamar que evita o enriquecimento sem 

causa da autora, observância os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade e está em consonância com o valor adotado pelas 

Turmas Recursais em casos análogos. 4. Inviável a pretensão à 

devolução de valores, por ser inadmissível decisão ilíquida no âmbito dos 

Juizados Especiais Cíveis (parágrafo único do art. 38 Lei n. 9.099/95). No 

ponto, deve ser extinto o processo sem a resolução do mérito (art. 267 

caput , inc. I, c/c art. 295 caput, inc. I, parágrafo único, inc. III, ambos do 

CPC). (TJ-RS - Recurso Cível: 71002705432 RS, Relator: Edson Jorge 

Cechet, Data de Julgamento: 27/10/2011, Primeira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/10/2011)” Por esta razão, 

merece ser rejeitada a pretensão inicial de restituição em dobro. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE 

RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do mérito para 

o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA BRASIL S.A a 

pagar indenização por danos morais ocasionados a Reclamante MAGDA 

PRADO DE SOUZA no valor de R$ 3.000 (três mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, conforme 
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disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Água Boa/MT, 31 de maio de 2018 ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 19 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001991-55.2017.8.11.0021
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WALDEMAR MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001991-55.2017.8.11.0021 REQUERENTE: WALDEMAR MACHADO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito a preliminar no 

tocante a inépcia da petição inicial, visto que se confunde com o mérito. 

Rejeito ainda a preliminar no tocante à incompetência deste juízo ante a 

necessidade da realização de perícia técnica, haja vista que não há 

dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). 

Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos documentos 

juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de pedir e do 

pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a aplicação do 

direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 

9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor econômico da 

pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são 

“causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas 

um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, 

IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Ultrapassada as preliminares, passo 

ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PROPRAGANDA 

ENGANOSA proposta por WALDEMAR MACHADO em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte reclamante alega, em síntese, que 

é cliente da ora reclamada prestadora de serviço de telefonia móvel e da 

internet, tempo em que vem cumprindo rigorosamente com a sua obrigação 

contratual, pagando em dia os valores devidos em contraprestação ao 

serviço contratado, entretanto, ao passar dos meses e analisar suas 

faturas, percebeu que começou a receber faturas em valores mais 

elevados do que o contratado, sem seu consentimento e sem sua 

solicitação. Aduz ainda pela falta de sinal de telefonia móvel e que esse 

problema é de conhecimento público e notório na cidade de Água Boa-MT, 

o que vem lhe acarretando grandes transtornos, pois quando tentam ligar 

em seu número, recebem a mensagem automática mencionando que o 

telefone encontra-se desligado, bem como pela disposição do sinal de 4G 

na cidade, pugnando assim pela reparação a título de danos morais que 

entende ter sofrido por veiculação de propaganda enganosa pela 

reclamada. No mérito, a Reclamada impugna os pedidos da inicial da 

autora, aduzindo pela perfeita qualidade do sinal na cidade de Água 

Boa-MT, bem como pela inexistência do dever de indenizar em danos 

morais, pugnando assim pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois 

bem. Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte 

Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 

da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 

em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em falha na prestação de serviço de 

telefonia – a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o 

deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus 

da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a 

ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios 

de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de 

cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica 

de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte 

Reclamante colacionou provas satisfatórias o suficiente a fim de 

comprovar a verossimilhança de suas alegações, notadamente com 

apresentação de cartazes e panfletos de lojas credenciadas pela 

Reclamada que comprovam a venda de pacotes de Internet 4G sem ao 

menos oferecer o produto na região, induzindo assim o consumidor a erro, 

bem como testes de medidores de velocidade que comprovam a falha 

completa na prestação dos serviços de Internet. De outra banda, verifico 

que empresa Reclamada não logrou êxito em comprovar que o sinal de 

telefonia na cidade de Água Boa-MT eram satisfatórios o suficiente para 

modificar os direitos da parte autora, bem como a disposição do sinal de 

Internet 4G na cidade conforme amplamente propagado, ônus que lhe 

incumbia, pois as telas sistêmicas colacionadas em sua defesa atestam 

que no município somente dispõe do sinal 2G, tampouco 3G e sequer 4G, 

ao contrário do amplamente propagado por meio de suas publicidades no 

comércio local, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II 

do NCPC. Outrossim, cumpre salientar que o registro de ligações 

efetuadas pela Reclamante não tem o condão de atestar a qualidade do 

sinal na prestação de serviços de telefonia e Internet. Desta feita, entendo 

que Reclamada agiu com negligência sem as cautelas devidas, de sorte a 

causar severos transtornos e constrangimentos pela desídia para com o 

consumidor, oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel e não 

cumprindo com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a 

seguinte disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, 

suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 

comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da 

oferta, no entanto, não é para punir erros ou falhas cometidas pelos 

fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo CDC para coibir a 

prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se que a parte 

reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, apesar de ter 

realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu acordo 

frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

satisfatória. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como diante da veiculação de 

propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de Internet 4G 

na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 

ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal 

quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, 

entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, 

a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; 

assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar 

repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o 

descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na 

situação em tela, a frequência de problemas no sinal de telefonia por 

prazo considerável diante da veiculação de propaganda enganosa supera 
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o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, 

porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha 

causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores 

indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado para 

restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos moldes do 

art. 42, p.ú, do CDC. Com efeito, a única hipótese em que é vedada a 

repetição do indébito é no caso de engano justificável, o que não 

vislumbro no presente caso, vez que a empresa reclamada não adotou as 

cautelas necessárias para evitar que fosse alterado os valores dos 

planos da parte reclamante sem o seu consentimento. Todavia, tendo em 

vista a escassez de elementos quantificadores do prejuízo amargado, não 

deve ocorrer a repetição do indébito. Isto porque a parte autora não 

mensurou na petição inicial o montante do valor total cobrado 

indevidamente pela empresa de telefonia ré e formulou pedido genérico, 

sendo que nos Juizados Especiais é vedada a prolação de sentença 

ilíquida, conforme a expressa disposição do artigo 38, parágrafo único da 

Lei nº 9.099/95. Corroborando: "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO 

SPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO. 

ÔNUS DA RÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. PEDIDO ILÍQUIDO QUANTO À 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DECISÃO ILÍQUIDA. INADMISSIBILIDADE DE 

PROFERIR DECISÃO ILÍQUIDA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO 

PARCIAL DO FEITO, EX OFFICIO. 1. . A autora juntou aos autos 

documentos que embasam sua pretensão e conferem verossimilhança a 

seus argumentos (fls. 07/19). A ré, por sua vez, não logrou êxito em 

comprovar a regularidade da inscrição do nome da autora no SPC (art. 

333, II, do CPC). 2. Indenização por danos morais que se impõe, em 

decorrência do abalo de crédito sofrido, como função 

punitivo-pedagógica, a fim de evitar a reiteração da conduta abusiva da 

requerida. Dano in re ipsa, conforme orientação pacificada no STJ. 3. 

Quantum indenizatório fixado em patamar que evita o enriquecimento sem 

causa da autora, observância os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade e está em consonância com o valor adotado pelas 

Turmas Recursais em casos análogos. 4. Inviável a pretensão à 

devolução de valores, por ser inadmissível decisão ilíquida no âmbito dos 

Juizados Especiais Cíveis (parágrafo único do art. 38 Lei n. 9.099/95). No 

ponto, deve ser extinto o processo sem a resolução do mérito (art. 267 

caput , inc. I, c/c art. 295 caput, inc. I, parágrafo único, inc. III, ambos do 

CPC). (TJ-RS - Recurso Cível: 71002705432 RS, Relator: Edson Jorge 

Cechet, Data de Julgamento: 27/10/2011, Primeira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/10/2011)” Por esta razão, 

merece ser rejeitada a pretensão inicial de restituição em dobro. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE 

RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do mérito para 

o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA BRASIL S.A a 

pagar indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante 

WALDEMAR MACHADO no valor de R$ 3.000 (três mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ). Caberá a parte reclamada proceder 

com o cancelamento do plano de Internet da parte autora. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 31 de maio de 2018 ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 19 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001993-25.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDER COIMBRA BARBONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001993-25.2017.8.11.0021 REQUERENTE: EDER COIMBRA BARBONI 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito a preliminar no 

tocante a inépcia da petição inicial, visto que se confunde com o mérito. 

Rejeito ainda a preliminar no tocante à incompetência deste juízo ante a 

necessidade da realização de perícia técnica, haja vista que não há 

dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). 

Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos documentos 

juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de pedir e do 

pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a aplicação do 

direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 

9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor econômico da 

pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são 

“causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas 

um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, 

IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Ultrapassada as preliminares, passo 

ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PROPRAGANDA 

ENGANOSA proposta por EDER COIMBRA BARBONI em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte reclamante alega, em síntese, que 

é cliente da ora reclamada prestadora de serviço de telefonia móvel e da 

internet, tempo em que vem cumprindo rigorosamente com a sua obrigação 

contratual, pagando em dia os valores devidos em contraprestação ao 

serviço contratado, entretanto, ao passar dos meses e analisar suas 

faturas, percebeu que começou a receber faturas em valores mais 

elevados do que o contratado, sem seu consentimento e sem sua 

solicitação. Aduz ainda pela falta de sinal de telefonia móvel e que esse 

problema é de conhecimento público e notório na cidade de Água Boa-MT, 

o que vem lhe acarretando grandes transtornos, pois quando tentam ligar 

em seu número, recebem a mensagem automática mencionando que o 

telefone encontra-se desligado, bem como pela disposição do sinal de 4G 

na cidade, pugnando assim pela reparação a título de danos morais que 

entende ter sofrido por veiculação de propaganda enganosa pela 

reclamada. No mérito, a Reclamada impugna os pedidos da inicial da 

autora, aduzindo pela perfeita qualidade do sinal na cidade de Água 

Boa-MT, bem como pela inexistência do dever de indenizar em danos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027920/6/2018 Página 358 de 739



morais, pugnando assim pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois 

bem. Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte 

Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 

da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 

em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em falha na prestação de serviço de 

telefonia – a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o 

deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus 

da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a 

ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios 

de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de 

cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica 

de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte 

Reclamante colacionou provas satisfatórias o suficiente a fim de 

comprovar a verossimilhança de suas alegações, notadamente com 

apresentação de cartazes e panfletos de lojas credenciadas pela 

Reclamada que comprovam a venda de pacotes de Internet 4G sem ao 

menos oferecer o produto na região, induzindo assim o consumidor a erro, 

bem como testes de medidores de velocidade que comprovam a falha 

completa na prestação dos serviços de Internet. De outra banda, verifico 

que empresa Reclamada não logrou êxito em comprovar que o sinal de 

telefonia na cidade de Água Boa-MT eram satisfatórios o suficiente para 

modificar os direitos da parte autora, bem como a disposição do sinal de 

Internet 4G na cidade conforme amplamente propagado, ônus que lhe 

incumbia, pois as telas sistêmicas colacionadas em sua defesa atestam 

que no município somente dispõe do sinal 2G, tampouco 3G e sequer 4G, 

ao contrário do amplamente propagado por meio de suas publicidades no 

comércio local, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II 

do NCPC. Outrossim, cumpre salientar que o registro de ligações 

efetuadas pela Reclamante não tem o condão de atestar a qualidade do 

sinal na prestação de serviços de telefonia e Internet. Desta feita, entendo 

que Reclamada agiu com negligência sem as cautelas devidas, de sorte a 

causar severos transtornos e constrangimentos pela desídia para com o 

consumidor, oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel e não 

cumprindo com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a 

seguinte disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, 

suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 

comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da 

oferta, no entanto, não é para punir erros ou falhas cometidas pelos 

fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo CDC para coibir a 

prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se que a parte 

reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, apesar de ter 

realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu acordo 

frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

satisfatória. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como diante da veiculação de 

propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de Internet 4G 

na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 

ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal 

quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, 

entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, 

a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; 

assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar 

repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o 

descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na 

situação em tela, a frequência de problemas no sinal de telefonia por 

prazo considerável diante da veiculação de propaganda enganosa supera 

o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, 

porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha 

causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores 

indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado para 

restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos moldes do 

art. 42, p.ú, do CDC. Com efeito, a única hipótese em que é vedada a 

repetição do indébito é no caso de engano justificável, o que não 

vislumbro no presente caso, vez que a empresa reclamada não adotou as 

cautelas necessárias para evitar que fosse alterado os valores dos 

planos da parte reclamante sem o seu consentimento. Todavia, tendo em 

vista a escassez de elementos quantificadores do prejuízo amargado, não 

deve ocorrer a repetição do indébito. Isto porque a parte autora não 

mensurou na petição inicial o montante do valor total cobrado 

indevidamente pela empresa de telefonia ré e formulou pedido genérico, 

sendo que nos Juizados Especiais é vedada a prolação de sentença 

ilíquida, conforme a expressa disposição do artigo 38, parágrafo único da 

Lei nº 9.099/95. Corroborando: "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO 

SPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO. 

ÔNUS DA RÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. PEDIDO ILÍQUIDO QUANTO À 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DECISÃO ILÍQUIDA. INADMISSIBILIDADE DE 

PROFERIR DECISÃO ILÍQUIDA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO 

PARCIAL DO FEITO, EX OFFICIO. 1. . A autora juntou aos autos 

documentos que embasam sua pretensão e conferem verossimilhança a 

seus argumentos (fls. 07/19). A ré, por sua vez, não logrou êxito em 

comprovar a regularidade da inscrição do nome da autora no SPC (art. 

333, II, do CPC). 2. Indenização por danos morais que se impõe, em 

decorrência do abalo de crédito sofrido, como função 

punitivo-pedagógica, a fim de evitar a reiteração da conduta abusiva da 

requerida. Dano in re ipsa, conforme orientação pacificada no STJ. 3. 

Quantum indenizatório fixado em patamar que evita o enriquecimento sem 

causa da autora, observância os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade e está em consonância com o valor adotado pelas 

Turmas Recursais em casos análogos. 4. Inviável a pretensão à 

devolução de valores, por ser inadmissível decisão ilíquida no âmbito dos 

Juizados Especiais Cíveis (parágrafo único do art. 38 Lei n. 9.099/95). No 

ponto, deve ser extinto o processo sem a resolução do mérito (art. 267 

caput , inc. I, c/c art. 295 caput, inc. I, parágrafo único, inc. III, ambos do 

CPC). (TJ-RS - Recurso Cível: 71002705432 RS, Relator: Edson Jorge 

Cechet, Data de Julgamento: 27/10/2011, Primeira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/10/2011)” Por esta razão, 

merece ser rejeitada a pretensão inicial de restituição em dobro. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE 

RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do mérito para 

o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA BRASIL S.A a 

pagar indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante EDER 

COIMBRA BARBONI no valor de R$ 3.000 (três mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 
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CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Água Boa/MT, 31 de maio de 2018 ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 19 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001997-62.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE OLIVEIRA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001997-62.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MANOEL DE OLIVEIRA 

BATISTA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito a preliminar no 

tocante a inépcia da petição inicial, visto que se confunde com o mérito. 

Rejeito ainda a preliminar no tocante à incompetência deste juízo ante a 

necessidade da realização de perícia técnica, haja vista que não há 

dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). 

Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos documentos 

juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de pedir e do 

pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a aplicação do 

direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 

9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor econômico da 

pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são 

“causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas 

um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, 

IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Ultrapassada as preliminares, passo 

ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PROPRAGANDA 

ENGANOSA proposta por MANOEL DE OLIVEIRA BATISTA em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte reclamante alega, em síntese, que 

é cliente da ora reclamada prestadora de serviço de telefonia móvel e da 

internet, tempo em que vem cumprindo rigorosamente com a sua obrigação 

contratual, pagando em dia os valores devidos em contraprestação ao 

serviço contratado, entretanto, ao passar dos meses e analisar suas 

faturas, percebeu que começou a receber faturas em valores mais 

elevados do que o contratado, sem seu consentimento e sem sua 

solicitação. Aduz ainda pela falta de sinal de telefonia móvel e que esse 

problema é de conhecimento público e notório na cidade de Água Boa-MT, 

o que vem lhe acarretando grandes transtornos, pois quando tentam ligar 

em seu número, recebem a mensagem automática mencionando que o 

telefone encontra-se desligado, bem como pela disposição do sinal de 4G 

na cidade, pugnando assim pela reparação a título de danos morais que 

entende ter sofrido por veiculação de propaganda enganosa pela 

reclamada. No mérito, a Reclamada impugna os pedidos da inicial da 

autora, aduzindo pela perfeita qualidade do sinal na cidade de Água 

Boa-MT, bem como pela inexistência do dever de indenizar em danos 

morais, pugnando assim pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois 

bem. Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte 

Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 

da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 

em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em falha na prestação de serviço de 

telefonia – a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o 

deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus 

da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a 

ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios 

de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de 

cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica 

de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte 

Reclamante colacionou provas satisfatórias o suficiente a fim de 

comprovar a verossimilhança de suas alegações, notadamente com 

apresentação de cartazes e panfletos de lojas credenciadas pela 

Reclamada que comprovam a venda de pacotes de Internet 4G sem ao 

menos oferecer o produto na região, induzindo assim o consumidor a erro, 

bem como testes de medidores de velocidade que comprovam a falha 

completa na prestação dos serviços de Internet. De outra banda, verifico 

que empresa Reclamada não logrou êxito em comprovar que o sinal de 

telefonia na cidade de Água Boa-MT eram satisfatórios o suficiente para 

modificar os direitos da parte autora, bem como a disposição do sinal de 

Internet 4G na cidade conforme amplamente propagado, ônus que lhe 

incumbia, pois as telas sistêmicas colacionadas em sua defesa atestam 

que no município somente dispõe do sinal 2G, tampouco 3G e sequer 4G, 

ao contrário do amplamente propagado por meio de suas publicidades no 

comércio local, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II 

do NCPC. Outrossim, cumpre salientar que o registro de ligações 

efetuadas pela Reclamante não tem o condão de atestar a qualidade do 

sinal na prestação de serviços de telefonia e Internet. Desta feita, entendo 

que Reclamada agiu com negligência sem as cautelas devidas, de sorte a 

causar severos transtornos e constrangimentos pela desídia para com o 

consumidor, oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel e não 

cumprindo com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a 

seguinte disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, 

suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 

comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da 

oferta, no entanto, não é para punir erros ou falhas cometidas pelos 

fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo CDC para coibir a 

prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se que a parte 

reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, apesar de ter 

realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu acordo 

frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

satisfatória. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como diante da veiculação de 

propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de Internet 4G 

na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 

ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal 

quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, 

entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, 

a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; 

assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar 

repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o 

descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na 
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situação em tela, a frequência de problemas no sinal de telefonia por 

prazo considerável diante da veiculação de propaganda enganosa supera 

o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, 

porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha 

causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores 

indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado para 

restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos moldes do 

art. 42, p.ú, do CDC. Com efeito, a única hipótese em que é vedada a 

repetição do indébito é no caso de engano justificável, o que não 

vislumbro no presente caso, vez que a empresa reclamada não adotou as 

cautelas necessárias para evitar que fosse alterado os valores dos 

planos da parte reclamante sem o seu consentimento. Todavia, tendo em 

vista a escassez de elementos quantificadores do prejuízo amargado, não 

deve ocorrer a repetição do indébito. Isto porque a parte autora não 

mensurou na petição inicial o montante do valor total cobrado 

indevidamente pela empresa de telefonia ré e formulou pedido genérico, 

sendo que nos Juizados Especiais é vedada a prolação de sentença 

ilíquida, conforme a expressa disposição do artigo 38, parágrafo único da 

Lei nº 9.099/95. Corroborando: "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO 

SPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO. 

ÔNUS DA RÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. PEDIDO ILÍQUIDO QUANTO À 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DECISÃO ILÍQUIDA. INADMISSIBILIDADE DE 

PROFERIR DECISÃO ILÍQUIDA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO 

PARCIAL DO FEITO, EX OFFICIO. 1. . A autora juntou aos autos 

documentos que embasam sua pretensão e conferem verossimilhança a 

seus argumentos (fls. 07/19). A ré, por sua vez, não logrou êxito em 

comprovar a regularidade da inscrição do nome da autora no SPC (art. 

333, II, do CPC). 2. Indenização por danos morais que se impõe, em 

decorrência do abalo de crédito sofrido, como função 

punitivo-pedagógica, a fim de evitar a reiteração da conduta abusiva da 

requerida. Dano in re ipsa, conforme orientação pacificada no STJ. 3. 

Quantum indenizatório fixado em patamar que evita o enriquecimento sem 

causa da autora, observância os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade e está em consonância com o valor adotado pelas 

Turmas Recursais em casos análogos. 4. Inviável a pretensão à 

devolução de valores, por ser inadmissível decisão ilíquida no âmbito dos 

Juizados Especiais Cíveis (parágrafo único do art. 38 Lei n. 9.099/95). No 

ponto, deve ser extinto o processo sem a resolução do mérito (art. 267 

caput , inc. I, c/c art. 295 caput, inc. I, parágrafo único, inc. III, ambos do 

CPC). (TJ-RS - Recurso Cível: 71002705432 RS, Relator: Edson Jorge 

Cechet, Data de Julgamento: 27/10/2011, Primeira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/10/2011)” Por esta razão, 

merece ser rejeitada a pretensão inicial de restituição em dobro. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE 

RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do mérito para 

o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA BRASIL S.A a 

pagar indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante MANOEL 

DE OLIVEIRA BATISTA no valor de R$ 3.000 (três mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ). Caberá a parte reclamada proceder 

com o cancelamento do plano de Internet da parte autora. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 31 de maio de 2018 ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 19 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000140-78.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DELVANDA TOMAZ NETA BORGES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE APARECIDA AGUIAR DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000140-78.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: DELVANDA TOMAZ NETA 

BORGES EXECUTADO: ELAINE APARECIDA AGUIAR DE JESUS Vistos, 

etc. Não tendo a parte exequente impulsionado o processo quando 

necessário, mesmo tendo sido devida e tempestivamente intimada, a parte 

manteve-se inerte e não se manifestou, estando o feito sobrestado 

unicamente em razão da inércia do interessado, conforme atesta certidão 

de id 12744662. Portanto, vemos que o abandono da causa pela parte 

exequente é motivo apto à extinção do processo sem resolução de mérito. 

Insta ainda consignar que, nos casos de processos de execução, a 

jurisprudência pátria solidificou o entendimento que desnecessária é a 

provocação da parte adversa para que seja declarado extinto o processo 

nos casos de abandono. Outro não é o entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA DEMONSTRAR 

INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM 

INERTE. 1. Em se tratando de execuções não embargadas, a 

jurisprudência do STJ vem firmando entendimento sobre a possibilidade de 

extinguir o feito sem resolução do mérito ex officio, por abandono do polo 

ativo, quando se mantiver a parte inerte, independentemente de 

requerimento da parte adversa. 2. Hipótese em que o autor, ora agravante, 

foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento da Execução 

Fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito nos termos do 

§ 1º, do inciso III, do art. 267 do Código de Processo Civil. O Município 

apenas manifestou-se quatro meses após a intimação.3. O prazo em 

questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez 

ultrapassado, indiscutível a inércia da parte.4. Agravo Regimental não 

provido.”AgRg no REsp 1478145 / RN AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL2014/0217938-9” Diante do exposto, SUGIRO PELA 

EXTINÇÃO DO PRESENTE PROCESSO, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Nos 

termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 42/08, 

fica dispensado o registro da sentença. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 31 de Maio de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 
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informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 19 de junho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010108-47.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO DE SOUSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REMI LORENZON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010108-47.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: MARIA DO SOCORRO DE 

SOUSA EXECUTADO: REMI LORENZON Vistos, etc. Não tendo a parte 

exequente impulsionado o processo quando necessário, mesmo tendo 

sido devida e tempestivamente intimada, a parte manteve-se inerte e não 

se manifestou, estando o feito sobrestado unicamente em razão da inércia 

do interessado, conforme atesta certidão de id 12744265. Portanto, vemos 

que o abandono da causa pela parte exequente é motivo apto à extinção 

do processo sem resolução de mérito. Insta ainda consignar que, nos 

casos de processos de execução, a jurisprudência pátria solidificou o 

entendimento que desnecessária é a provocação da parte adversa para 

que seja declarado extinto o processo nos casos de abandono. Outro não 

é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

PÚBLICA PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO 

FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE. 1. Em se tratando de execuções 

não embargadas, a jurisprudência do STJ vem firmando entendimento 

sobre a possibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito ex 

officio, por abandono do polo ativo, quando se mantiver a parte inerte, 

independentemente de requerimento da parte adversa. 2. Hipótese em que 

o autor, ora agravante, foi intimado para manifestar interesse no 

prosseguimento da Execução Fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de 

extinção do feito nos termos do § 1º, do inciso III, do art. 267 do Código de 

Processo Civil. O Município apenas manifestou-se quatro meses após a 

intimação.3. O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser 

observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte.4. 

Agravo Regimental não provido.”AgRg no REsp 1478145 / RN AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL2014/0217938-9” Diante do exposto, 

SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO PRESENTE PROCESSO, sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo 

provimento n.º 42/08, fica dispensado o registro da sentença. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 31 de Maio de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 19 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010046-75.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VERISSIMO DA SILVA NETO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010046-75.2014.8.11.0021 EXEQUENTE: JOSE VERISSIMO DA SILVA 

NETO EXECUTADO: MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS Vistos, etc. Não 

tendo a parte exequente impulsionado o processo quando necessário, 

mesmo tendo sido devida e tempestivamente intimada, a parte manteve-se 

inerte e não se manifestou, estando o feito sobrestado unicamente em 

razão da inércia do interessado, conforme atesta certidão de id 12737432. 

Portanto, vemos que o abandono da causa pela parte exequente é motivo 

apto à extinção do processo sem resolução de mérito. Insta ainda 

consignar que, nos casos de processos de execução, a jurisprudência 

pátria solidificou o entendimento que desnecessária é a provocação da 

parte adversa para que seja declarado extinto o processo nos casos de 

abandono. Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL 

DA FAZENDA PÚBLICA PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO 

PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE. 1. Em se 

tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ vem 

firmando entendimento sobre a possibilidade de extinguir o feito sem 

resolução do mérito ex officio, por abandono do polo ativo, quando se 

mantiver a parte inerte, independentemente de requerimento da parte 

adversa. 2. Hipótese em que o autor, ora agravante, foi intimado para 

manifestar interesse no prosseguimento da Execução Fiscal no prazo de 

48 horas, sob pena de extinção do feito nos termos do § 1º, do inciso III, 

do art. 267 do Código de Processo Civil. O Município apenas manifestou-se 

quatro meses após a intimação.3. O prazo em questão é peremptório, 

razão pela qual deve ser observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a 

inércia da parte.4. Agravo Regimental não provido.”AgRg no REsp 

1478145 / RN AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL2014/0217938-9” Diante do exposto, SUGIRO PELA EXTINÇÃO 

DO PRESENTE PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, inciso III do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Nos termos do 

item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 42/08, fica 

dispensado o registro da sentença. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 31 de Maio de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 19 de junho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000295-47.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN PIERRE CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000295-47.2018.8.11.0021 REQUERENTE: JEAN PIERRE CARDOSO 

REQUERIDO: RODRIGO GOMES DA SILVA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Compulsando os autos, verifico que o reclamado requereu em audiência 

de conciliação por audiência de instrução, entretanto, não compareceu ao 

ato, tampouco apresentou contestação no prazo legal, razão pela qual 

decreto sua revelia, bem como confissão quanto à matéria de fato. Com 

efeito, a parte reclamante é credora do reclamado da quantia de R$ 

1.730,00 (hum mil, setecentos e trinta reais), devidamente atualizado. 

Diante do exposto, SUGIRO PROCEDENCIA TOTAL DOS PEDIDOS DA 

INICIAL da parte reclamante, com a extinção do processo com julgamento 

do mérito para condenar o reclamado ao pagamento da quantia de R$ 

1.730,00 (hum mil, setecentos e trinta reais), corrigidos monetariamente 

pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e acrescidos de juros de mora 

de 1% desde a citação (arts. 404 e 405 do CC). Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 08 de Junho de 2018. ROBSON 
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ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 19 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-83.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO OAB - MT24076/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEZIO DE RE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELSO LOPES DE CARVALHO OAB - MT3556/B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000312-83.2018.8.11.0021 REQUERENTE: PAULO ROBERTO ALVES DOS 

SANTOS REQUERIDO: EDEZIO DE RE Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS em que o 

requerente busca a condenação do requerido a pagar a quantia de R$ 

8.432,39 (oito mil quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e nove 

centavos) referentes a título de indenização por danos materiais 

decorrentes de um acidente de trânsito ocorrido em 25/07/2017, bem como 

indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que 

entende ter sofrido em razão desses fatos. Assevera que o veículo de 

sua propriedade trafegava pela Rua 07, Setor Araguaia Parque, quando 

ao efetuar o cruzamento com a Rua 08, foi colidido na parte lateral 

esquerda de seu veículo pelo veículo do requerido, causando assim o 

acidente. Assim, procurou o requerido para que efetuasse o conserto de 

seu veículo, entretanto, não logrando êxito, motivando a propositura da 

presente ação. No mérito, o requerido confirma a existência do sinistro, 

aduzindo em apertada síntese que o condutor do veículo do requerente foi 

o responsável pelo acidente, visto que trafegava em alta velocidade pela 

via, pugnando ao final pela improcedência de todos os pedidos da inicial e 

condenação do requerente ao pagamento dos prejuízos materiais sofridos 

a título de pedido contraposto. Pois bem. Compulsando, bem como os 

documentos que o instruem, verifico que o direito milita estreme de dúvidas 

em favor do requerente. Isto porque, não obstante os argumentos trazidos 

em sua defesa, o requerido não logrou êxito em demonstrar culpa do 

requerente no momento do acidente que fossem aptos o suficiente a 

modificar os direitos da parte autora, ônus que lhe incumbia, nos termos 

do art. 373, inciso II do NCPC. In casu, restou incontroverso a ocorrência 

do sinistro e a responsabilidade do requerido em arcar com os custos 

materiais para reparos no veículo do requerente, visto que restou 

comprovado que a colisão se deu na lateral esquerda do veículo do 

requerente, o que, no meu entendimento, após análise minuciosa da 

documentação que acompanha a presente, mostra-se evidente o excesso 

de velocidade em que trafegava na via e que impediu a frenagem a tempo 

de evitar a colisão. Nesse sentido, nossa Egrégia Turma Recursal cível 

firmou entendimento: (GRIFO) "RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE 

RECLAMAÇÃO - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE CAUSADO POR VEÍCULO 

DE TRANSPORTE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - NÃO OBSERVÂNCIA 

DO DEVER DE CUIDADO E DE GUARDA IMPOSTO AOS CONDUTORES DE 

VEÍCULOS - IMPRUDÊNCIA CONFIGURADA - DEVER DE INDENIZAR 

RECONHECIDO - DANOS MATERIAIS DEVIDOS - DANOS MORAIS NÃO 

ULTRAPASSAM BARREIRA DE MEROS ABORRECIMENTOS - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Presentes os pressupostos que autorizam a 

reparação civil, impõe-se o dever de indenizar. Mero acidente 

automobilístico do qual resultaram em danos materiais, sem lesões ao 

condutor, não enseja indenização por danos morais". (RI 2278/2012, NÃO 

INFORMADO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

13/11/2012, Publicado no DJE 06/12/2012)” DO PEDIDO CONTRAPOSTO No 

que tange ao pedido de reparação a título de pedido contraposto pelo 

requerido, entendo que não merece guarida, pois conforme dito alhures, 

não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, visto 

que foi o único responsável pelo acidente. Tal ônus lhe pertence nos 

termos do art. 373, I do Código de Processo Civil: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; 

Ademais, nenhuma prova fez no tocante a culpa do requerente em 

trafegar em alta velocidade pela via, ou seja, somente discorreu sobre 

negativa geral esquivando-se de sua responsabilidade, sem trazer à baila 

quaisquer evidências que pudessem eximir sua responsabilidade no 

evento danoso. Assim, tenho que o presente processo não demanda 

maiores explicações, posto que restou incontroverso nos autos que a 

culpa pelo acidente em exame ocorreu tão somente por negligência do 

requerido, ao efetuar cruzamento em alta velocidade e causando assim a 

colisão com o veículo do requerente, fato este suficiente que impossibilitou 

a frenagem há tempo de evitar a colisão. DO DANO MATERIAL No tocante 

ao pedido de indenização por danos materiais, tenho que merece 

prosperar, uma vez que restou devidamente comprovado que o requerido 

foi o único responsável pelo acidente em comento. Entretanto, tenho que 

os orçamentos colacionados pelo requerente estão nitidamente 

superfaturados, uma vez que o requerido logrou êxito colacionando aos 

autos outros orçamentos mais baratos que foram suficientemente aptos a 

modificar os direitos da parte autora, cumprindo neste ponto com o 

disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Assim, deverá o requerido arcar 

com prejuízo material no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos 

reais), valor este referente ao segundo orçamento colacionado, que no 

entendimento deste juízo, mostra-se favorável e suficiente a fim de 

reparar os danos materiais ocorridos no veículo de propriedade do 

requerente. DO DANO MORAL No tocante ao pedido de indenização por 

danos morais, imperioso ressaltar que o requerente não possui 

legitimidade para pleitear pretendida indenização, pois quem em tese 

sofreu danos morais foi o condutor do veículo, ficando paralisado por 15 

(quinze) dias em decorrência do ocorrido. Nos termos do art. 11 do Código 

Civil de 2002, os direitos da personalidade são intransmissíveis e 

inalienáveis. Em razão da intransmissibilidade dos direitos da 

personalidade, o requerente não pode pleitear indenização por danos 

morais, pois ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo 

quando autorizado por lei (art. 18 do NCPC), devendo portanto o processo 

ser extinto sem resolução de mérito nesse ponto (art. 485, VI do NCPC). 

DISPOSITIVO Ante o exposto e por tudo mais que consta dos autos, com 

fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS 

PEDIDOS DA INICIAL DA INICIAL e IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS 

CONTRAPOSTOS PELO REQUERIDO, com a extinção do processo com 

resolução do mérito para o fim de CONDENAR o requerido EDEZIO DE RE 

ao pagamento de indenização por danos materiais ocasionados ao 

requerente PAULO ROBERTO ALVES no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e 

quinhentos reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do 

efetivo prejuízo a acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação (arts. 404 e 405 CC). Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 08 de Junho de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 19 de junho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001308-18.2017.8.11.0021 REQUERENTE: DHIONE ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE 

VALORES E REPETIÇÃO DO INDEBITO propostas por DHIONE ALVES DA 

SILVA em face de NOROESTE IMÓVEIS LTDA, onde o requerente narra, 

em síntese, que adquiriu da empresa requerida um Lote de terra localizado 

no Loteamento Jardim Noroeste, pagando de entrada o valor de 5% (cinco 

por cento) do valor total do terreno e assinando no ato o respectivo 

contrato de adesão de compra e venda. Aduz que posteriormente ao 

chegar em sua casa, analisou o referido contrato e notou que a requerida 

não havia efetuado o abatimento do valor de entrada. Assim, procurou a 

Imobiliária Água Boa, empresa responsável pela vendas dos lotes, para 

que pudesse realizar as devidas alterações no contrato e passar a 

constar o valor pago de entrada, sem no entanto lograr êxito. Por fim, 

assevera que tomou conhecimento que a respectiva empresa ora 

demandada teve seus bens bloqueados pela Justiça Federal por Lavagem 

de Dinheiro, bem como teve decretada a prisão de todos os envolvidos, 

motivo pela qual busca pela condenação da requerida em ressarcimento 

dos valores pagos, bem como indenização por danos morais que entende 

ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, a Requerida confirma a 

existência da relação contratual, aduzindo, em apertada síntese, que 

jamais recebeu qualquer valor a título de sinal sobre o imóvel, uma vez que 

o preço e condições de financiamento estavam devidamente detalhadas 

no respectivo contrato, bem como pela inexistência do dever de indenizar, 

pugnando ao final pela improcedência de todos os pedidos da inicial. Pois 

bem. Primeiramente urge salientar que no caso em tela a relação existente 

entre as partes é a de consumo, ante o fato de aquele ter adquirido o lote 

de terra de propriedade da Requerida, devendo portanto serem analisados 

sob a égide da Lei 8.078/90. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Requerente, como consumidor em relação à 

Requerida, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Requerida provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em cobrança 

indevida de valores – a parte Requerente não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Requerente de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Requerente não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o Requerida a 

comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No caso em comento, 

verifico que a parte Requerente logrou êxito em comprovar a 

verossimilhança de suas alegações, colacionando documentos como 

contrato de compra e venda e boleto de pagamento das parcelas, além 

das testemunhas ouvidas em juízo que confirmaram todas as alegações 

de sua inicial. Era ônus da empresa Requerida, contudo, comprovar de 

forma estreme de dúvidas, que jamais efetuou qualquer cobrança indevida 

de valores para aquisição do imóvel, ônus que lhe incumbia, não 

cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Ademais, 

não prospera a alegação de que “não há nos autos a presença de prova 

escrita ou equivalente, que comprove, de forma inequívoca, na forma de 

recibo de pagamento, demonstrativo ou quaisquer outros indícios que 

indiquem o pagamento à título de entrada ou sinal no ato da compra do 

imóvel”, pois restou claro no entendimento deste juízo, ao ouvir as 

testemunhas arroladas pela parte Requerente, estas sendo categóricas 

em afirmar que era prática comum a exigência de entrada no valor de 5% 

do valor total do terreno, não restando qualquer margem para dúvidas 

quanto a essa exigência indevida e o pagamento pela parte Requerente. 

Outrossim, importante dar relevo que também não prospera a alegação por 

parte da Requerida sobre a juntada de comprovantes de pagamento como 

requisito fundamental a fim de amparar a pretensão da parte autora sobre 

a devolução dos valores, pois da mesma forma, restou claro no 

entendimento deste julgador que a parte autora efetuou o pagamento 

induzida a erro acreditando estar disposto no contrato a cláusula 

referente a entrada dos 5% (cinco por cento) do valor do imóvel. No que 

tange a taxa de corretagem, imperioso destacar, contudo, que o STJ 

entendeu ser válida. Entretanto, deve haver a necessidade de clareza e 

transparência na previsão contratual ao transferir o pagamento para o 

promitente-comprador nos contratos de compra-venda dos terrenos, 

sendo que o custo deve ser previamente informado, especificando o valor 

do imóvel e especificando o valor da comissão de corretagem, ainda que 

paga destacadamente. Assim, o dever de informação é cumprido quando 

o consumidor é informado até o momento da celebração do contrato 

acerca do preço total da unidade imobiliária, incluído nesse montante o 

valor da comissão de corretagem, o que não ocorreu no presente caso. 

Dessa forma, tenho que a presente situação não demanda maiores 

explicações, posto que restou devidamente comprovado a falha na 

prestação de serviços da empresa Requerida, em realizar cobrança 

indevida sem dispor no contrato as condições a que foi submetido a parte 

Requerente. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO Para admissão e acatamento do 

pedido de restituição do indébito deve preencher alguns pressupostos: 1) 

Enriquecimento pela parte Requerida; 2) Empobrecimento do autor da 

ação; 3) relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da ré; 4) ausência de causa, ou seja, o pagamento 

indevido deve ser imotivado. Diante disso, entendo que cabe repetição do 

indébito, posto que restou comprovado o empobrecimento da parte autora 

da ação e relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da Requerida. Assim, com base nos documentos e 

informações da parte autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), que foram cobrados indevidamente da parte 

Requerente, ao qual deverão ser restituídos, em dobro, devidamente 

atualizados. DO DANO MORAL A omissão por parte da empresa em 

informar corretamente e de forma clara ao consumidor faz com que o 

mesmo seja induzido a erro, descumprindo assim um dos princípios 

norteadores da relação de consumo que é a transparência, bem como ao 

que determina o art. 31 da Lei 8.078/90 que diz: “ Art. 31. A oferta e 

apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações 

corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas 

características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, 

prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os 

riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.” Esse 

tipo de comportamento por parte das empresas imobiliárias lesa o 

consumidor que se vê enrolado em dívidas crescentes, causando-lhe 

muitas vezes danos irreparáveis e diminuição considerável de seu 

patrimônio, como no caso em tela. Ressalto que dispõe o Código de 

Defesa do Consumidor que os serviços oferecidos pela Requerida devem 

ser prestados de forma eficaz e eficiente, com clareza nas informações 

que não submetam o consumidor a excessiva onerosidade. Tal fato, de 

regra, não gera danos morais. Porém, o desgaste emocional a que foi 

submetido o consumidor, na busca de solução para o caso, com 

sucessão de ligações e visitas constantes nos escritórios da Requerida 

ante o sonho da casa própria, não pode ser considerado como mero 

aborrecimento ou contratempo normal da vida cotidiana. O procedimento, 

denotando falha na prestação do serviço, indubitavelmente ultrapassa a 

barreira do suportável pelo cidadão comum. A figura do dano moral é 

apenas uma consequência lógica e inevitável da sucessão de incômodos 

causados pela conduta da empresa requerida, pela quebra da paz social 

da parte autora. É fato certo que essa sucessão de falhas na prestação 

do serviço causa dissabores e transtornos ao consumidor que 

experimenta toda a sorte de incômodos nos infindáveis contatos com a 

empresa responsável visando à solução do problema, bem como se vê em 

uma situação que se complica cada vez mais. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - X - “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” É pacífico o 
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entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano 

moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 

causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restaram 

devidamente caracterizados. Na qualidade de consumidor, o Reclamante 

tem a seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6.º da legislação de 

regência, entre eles a plenitude da reparação dos danos, a par da 

responsabilidade civil objetiva e solidária das empresas (Arts. 6.º e 14 da 

Lei 8.078/90). Ademais, considerando o disposto nos artigos 

referenciados, friso que a Requerida não se eximiu de sua 

responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, § 3º do mesmo códex, 

motivo por que entendo que tal defeito na prestação é inadmissível e 

enseja dano moral, dado o seu caráter punitivo. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, 

a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” Portanto, a Requerida 

faz jus à reparação pelos danos morais causados à parte autora, haja 

vista os defeituosos serviços epigrafados terem causado abalo a um dos 

atributos da sua personalidade (dignidade do consumidor) (Art. 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, c/c Art. 186 do Código Civil e Arts. 6º, VI e 

14 da Lei 8.078/90). No que pertine ao quantum a ser indenizado, a melhor 

orientação jurídica orienta-se pelo critério da razoabilidade, levando-se em 

consideração as peculiaridades de cada caso, o abalo efetivamente 

sofrido e o caráter pedagógico do instituto, de modo a se evitar o 

enriquecimento ilícito e a indústria do dano moral. Com efeito, de acordo 

com os critérios supra mencionados e levando-se em consideração que a 

Requerida efetuou a cobrança indevida de forma intencional, bem como 

pela ausência de dados acerca da situação econômica da parte autora, 

segundo penso, a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se 

moderada e suficiente para promover a reparação da lesão suportada 

pela vítima, servindo de desestímulo à prática de atos lesivos e tratamento 

desrespeitoso pela empresa requerida. Deixo de adotar a estimativa da 

inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato 

tenha causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pelas turmas 

recursais. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com 

a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de: a) 

CONDENAR a empresa Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a pagar 

indenização por danos morais ocasionados a parte Requerente DHIONE 

ALVES DA SILVA no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ); b) CONDENAR a empresa Requerida 

NOROESTE IMÓVEIS LTDA a restituir, em dobro, os valores de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do 

pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação 

(arts. 404 e 405 CC). Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 19 de Junho de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 19 de junho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001308-18.2017.8.11.0021 REQUERENTE: DHIONE ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE 

VALORES E REPETIÇÃO DO INDEBITO propostas por DHIONE ALVES DA 

SILVA em face de NOROESTE IMÓVEIS LTDA, onde o requerente narra, 

em síntese, que adquiriu da empresa requerida um Lote de terra localizado 

no Loteamento Jardim Noroeste, pagando de entrada o valor de 5% (cinco 

por cento) do valor total do terreno e assinando no ato o respectivo 

contrato de adesão de compra e venda. Aduz que posteriormente ao 

chegar em sua casa, analisou o referido contrato e notou que a requerida 

não havia efetuado o abatimento do valor de entrada. Assim, procurou a 

Imobiliária Água Boa, empresa responsável pela vendas dos lotes, para 

que pudesse realizar as devidas alterações no contrato e passar a 

constar o valor pago de entrada, sem no entanto lograr êxito. Por fim, 

assevera que tomou conhecimento que a respectiva empresa ora 

demandada teve seus bens bloqueados pela Justiça Federal por Lavagem 

de Dinheiro, bem como teve decretada a prisão de todos os envolvidos, 

motivo pela qual busca pela condenação da requerida em ressarcimento 

dos valores pagos, bem como indenização por danos morais que entende 

ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, a Requerida confirma a 

existência da relação contratual, aduzindo, em apertada síntese, que 

jamais recebeu qualquer valor a título de sinal sobre o imóvel, uma vez que 

o preço e condições de financiamento estavam devidamente detalhadas 

no respectivo contrato, bem como pela inexistência do dever de indenizar, 

pugnando ao final pela improcedência de todos os pedidos da inicial. Pois 

bem. Primeiramente urge salientar que no caso em tela a relação existente 

entre as partes é a de consumo, ante o fato de aquele ter adquirido o lote 

de terra de propriedade da Requerida, devendo portanto serem analisados 

sob a égide da Lei 8.078/90. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Requerente, como consumidor em relação à 

Requerida, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Requerida provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em cobrança 

indevida de valores – a parte Requerente não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Requerente de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Requerente não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o Requerida a 

comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No caso em comento, 

verifico que a parte Requerente logrou êxito em comprovar a 

verossimilhança de suas alegações, colacionando documentos como 

contrato de compra e venda e boleto de pagamento das parcelas, além 

das testemunhas ouvidas em juízo que confirmaram todas as alegações 

de sua inicial. Era ônus da empresa Requerida, contudo, comprovar de 

forma estreme de dúvidas, que jamais efetuou qualquer cobrança indevida 

de valores para aquisição do imóvel, ônus que lhe incumbia, não 

cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Ademais, 

não prospera a alegação de que “não há nos autos a presença de prova 

escrita ou equivalente, que comprove, de forma inequívoca, na forma de 

recibo de pagamento, demonstrativo ou quaisquer outros indícios que 

indiquem o pagamento à título de entrada ou sinal no ato da compra do 

imóvel”, pois restou claro no entendimento deste juízo, ao ouvir as 

testemunhas arroladas pela parte Requerente, estas sendo categóricas 
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em afirmar que era prática comum a exigência de entrada no valor de 5% 

do valor total do terreno, não restando qualquer margem para dúvidas 

quanto a essa exigência indevida e o pagamento pela parte Requerente. 

Outrossim, importante dar relevo que também não prospera a alegação por 

parte da Requerida sobre a juntada de comprovantes de pagamento como 

requisito fundamental a fim de amparar a pretensão da parte autora sobre 

a devolução dos valores, pois da mesma forma, restou claro no 

entendimento deste julgador que a parte autora efetuou o pagamento 

induzida a erro acreditando estar disposto no contrato a cláusula 

referente a entrada dos 5% (cinco por cento) do valor do imóvel. No que 

tange a taxa de corretagem, imperioso destacar, contudo, que o STJ 

entendeu ser válida. Entretanto, deve haver a necessidade de clareza e 

transparência na previsão contratual ao transferir o pagamento para o 

promitente-comprador nos contratos de compra-venda dos terrenos, 

sendo que o custo deve ser previamente informado, especificando o valor 

do imóvel e especificando o valor da comissão de corretagem, ainda que 

paga destacadamente. Assim, o dever de informação é cumprido quando 

o consumidor é informado até o momento da celebração do contrato 

acerca do preço total da unidade imobiliária, incluído nesse montante o 

valor da comissão de corretagem, o que não ocorreu no presente caso. 

Dessa forma, tenho que a presente situação não demanda maiores 

explicações, posto que restou devidamente comprovado a falha na 

prestação de serviços da empresa Requerida, em realizar cobrança 

indevida sem dispor no contrato as condições a que foi submetido a parte 

Requerente. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO Para admissão e acatamento do 

pedido de restituição do indébito deve preencher alguns pressupostos: 1) 

Enriquecimento pela parte Requerida; 2) Empobrecimento do autor da 

ação; 3) relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da ré; 4) ausência de causa, ou seja, o pagamento 

indevido deve ser imotivado. Diante disso, entendo que cabe repetição do 

indébito, posto que restou comprovado o empobrecimento da parte autora 

da ação e relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da Requerida. Assim, com base nos documentos e 

informações da parte autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), que foram cobrados indevidamente da parte 

Requerente, ao qual deverão ser restituídos, em dobro, devidamente 

atualizados. DO DANO MORAL A omissão por parte da empresa em 

informar corretamente e de forma clara ao consumidor faz com que o 

mesmo seja induzido a erro, descumprindo assim um dos princípios 

norteadores da relação de consumo que é a transparência, bem como ao 

que determina o art. 31 da Lei 8.078/90 que diz: “ Art. 31. A oferta e 

apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações 

corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas 

características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, 

prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os 

riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.” Esse 

tipo de comportamento por parte das empresas imobiliárias lesa o 

consumidor que se vê enrolado em dívidas crescentes, causando-lhe 

muitas vezes danos irreparáveis e diminuição considerável de seu 

patrimônio, como no caso em tela. Ressalto que dispõe o Código de 

Defesa do Consumidor que os serviços oferecidos pela Requerida devem 

ser prestados de forma eficaz e eficiente, com clareza nas informações 

que não submetam o consumidor a excessiva onerosidade. Tal fato, de 

regra, não gera danos morais. Porém, o desgaste emocional a que foi 

submetido o consumidor, na busca de solução para o caso, com 

sucessão de ligações e visitas constantes nos escritórios da Requerida 

ante o sonho da casa própria, não pode ser considerado como mero 

aborrecimento ou contratempo normal da vida cotidiana. O procedimento, 

denotando falha na prestação do serviço, indubitavelmente ultrapassa a 

barreira do suportável pelo cidadão comum. A figura do dano moral é 

apenas uma consequência lógica e inevitável da sucessão de incômodos 

causados pela conduta da empresa requerida, pela quebra da paz social 

da parte autora. É fato certo que essa sucessão de falhas na prestação 

do serviço causa dissabores e transtornos ao consumidor que 

experimenta toda a sorte de incômodos nos infindáveis contatos com a 

empresa responsável visando à solução do problema, bem como se vê em 

uma situação que se complica cada vez mais. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - X - “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” É pacífico o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano 

moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 

causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restaram 

devidamente caracterizados. Na qualidade de consumidor, o Reclamante 

tem a seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6.º da legislação de 

regência, entre eles a plenitude da reparação dos danos, a par da 

responsabilidade civil objetiva e solidária das empresas (Arts. 6.º e 14 da 

Lei 8.078/90). Ademais, considerando o disposto nos artigos 

referenciados, friso que a Requerida não se eximiu de sua 

responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, § 3º do mesmo códex, 

motivo por que entendo que tal defeito na prestação é inadmissível e 

enseja dano moral, dado o seu caráter punitivo. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, 

a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” Portanto, a Requerida 

faz jus à reparação pelos danos morais causados à parte autora, haja 

vista os defeituosos serviços epigrafados terem causado abalo a um dos 

atributos da sua personalidade (dignidade do consumidor) (Art. 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, c/c Art. 186 do Código Civil e Arts. 6º, VI e 

14 da Lei 8.078/90). No que pertine ao quantum a ser indenizado, a melhor 

orientação jurídica orienta-se pelo critério da razoabilidade, levando-se em 

consideração as peculiaridades de cada caso, o abalo efetivamente 

sofrido e o caráter pedagógico do instituto, de modo a se evitar o 

enriquecimento ilícito e a indústria do dano moral. Com efeito, de acordo 

com os critérios supra mencionados e levando-se em consideração que a 

Requerida efetuou a cobrança indevida de forma intencional, bem como 

pela ausência de dados acerca da situação econômica da parte autora, 

segundo penso, a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se 

moderada e suficiente para promover a reparação da lesão suportada 

pela vítima, servindo de desestímulo à prática de atos lesivos e tratamento 

desrespeitoso pela empresa requerida. Deixo de adotar a estimativa da 

inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato 

tenha causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pelas turmas 

recursais. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com 

a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de: a) 

CONDENAR a empresa Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a pagar 

indenização por danos morais ocasionados a parte Requerente DHIONE 

ALVES DA SILVA no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ); b) CONDENAR a empresa Requerida 

NOROESTE IMÓVEIS LTDA a restituir, em dobro, os valores de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do 

pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação 

(arts. 404 e 405 CC). Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 19 de Junho de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 19 de junho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001336-83.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ALTAMIRO NUNES RAMOS 

REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE 

VALORES E REPETIÇÃO DO INDEBITO propostas por ALTAMIRO NUNES 

RAMOS em face de NOROESTE IMÓVEIS LTDA, onde o requerente narra, 

em síntese, que adquiriu da empresa requerida um Lote de terra localizado 

no Loteamento Jardim Noroeste, pagando de entrada o valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) e assinando no ato o respectivo contrato de 

adesão de compra e venda. Aduz que posteriormente ao chegar em sua 

casa, analisou o referido contrato e notou que a requerida havia efetuado 

somente o abatimento do valor de R$ 2.981,86 (dois mil, novecentos e 

oitenta e um reais e oitenta e seis centavos) da entrada. Assim, procurou 

a Imobiliária Água Boa, empresa responsável pela vendas dos lotes, para 

que pudesse realizar as devidas alterações no contrato e passar a 

constar o valor pago de entrada, sem no entanto lograr êxito. Por fim, 

assevera que tomou conhecimento que a respectiva empresa ora 

demandada teve seus bens bloqueados pela Justiça Federal por Lavagem 

de Dinheiro, bem como teve decretada a prisão de todos os envolvidos, 

motivo pela qual busca pela condenação da requerida em ressarcimento 

dos valores pagos, bem como indenização por danos morais que entende 

ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, a Requerida confirma a 

existência da relação contratual, aduzindo, em apertada síntese, que 

recebeu de entrada somente o valor de 5% (cinco) por cento sobre o 

valor total do imóvel, uma vez que o preço e condições de financiamento 

estavam devidamente detalhadas no respectivo contrato, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar, pugnando ao final pela improcedência 

de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Primeiramente urge salientar que 

no caso em tela a relação existente entre as partes é a de consumo, ante 

o fato de aquele ter adquirido o lote de terra de propriedade da Requerida, 

devendo portanto serem analisados sob a égide da Lei 8.078/90. Resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Requerente, 

como consumidor em relação à Requerida, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Requerida 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em cobrança indevida de valores – a parte 

Requerente não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Requerente de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Requerente não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Requerida a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que a requerida logrou êxito 

em apresentar fatos modificativos dos direitos da parte autora, 

notadamente com apresentação de documentos comprovando que o autor 

desembolsou somente o valor de R$ 2.981,86 (dois mil, novecentos e 

oitenta e um reais e oitenta e seis centavos) a título de entrada, cumprindo 

assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Ademais, o autor não 

trouxe sequer uma testemunha que tenha presenciado os fatos, 

notadamente com relação aos valores despendidos a título de entrada, 

uma vez que os documentos integrantes dos autos e colacionados pelas 

partes constam somente o valor de 5% (cinco) por cento de entrada, ou 

seja, do valor de R$ 2.981,86 (dois mil, novecentos e oitenta e um reais e 

oitenta e seis centavos). Tal ônus lhe pertence: “Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; ...”. 

Diante do contexto fático que se apresenta os autos, verifica-se a 

impossibilidade de se chegar a uma decisão coerente e justa sem que se 

verifique o nexo de causalidade; entendo que em casos como estes, só 

se admite um juízo condenatório quando a prova da conduta culposa seja 

inequívoca; o que só seria possível com apresentação de testemunhas, já 

que inexistem recibos ou comprovantes de pagamento das parcelas 

anexado aos autos constando os valores pleiteados a inicial. Assim, não 

se vislumbram nos autos o preenchimento dos pressupostos 

imprescindíveis a responsabilidade civil: ação/omissão, nexo e resultado 

(art. 186, do CC), incumbência do Requerente. É o que orienta VICENTE 

GRECO FILHO, quanto a incumbência do Requerente, verbis: “São aqueles 

que, se provados, levam à conseqüência jurídica pretendida pelo autor. A 

relevância ou não de determinado fato para a produção de certo efeito 

jurídico é dada pelo direito material, porque nele estão definidas as 

relações jurídicas e os respectivos fatos geradores de direitos subjetivos. 

O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende determinada 

conseqüência de direito; esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe 

provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou insuficiência de prova 

quanto ao fato constitutivo milita contra o autor. O juiz julgará o pedido 

improcedente se o autor não provar suficientemente o fato constitutivo de 

seu direito.” (in: Direito processual civil brasileiro. V. 2, São Paulo: Saraiva, 

2002, p. 189) A jurisprudência é dominante, verbis: “PROCESSO CIVIL - 

ÔNUS DA PROVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 333, I, DO CPC - AUSÊNCIA DE 

PROVA I - A sistemática processual civil determina que o ônus da prova 

compete a quem se beneficiar pelo reconhecimento da existência dos 

fatos. Por sua vez, o artigo 333 do Código de Processo Civil dispõe que o 

ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, 

e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do autor. No desdobramento dessas premissas e seguindo 

compasso da lógica processual, o Código de Processo Civil pátrio acolheu 

o princípio da persuasão racional do juiz, cuja ratio está em conceder ao 

juiz livre convicção e liberdade de apreciação e valoração das provas 

contidas nos autos, afastando, por outro lado, prefixação dos valores das 

provas. II - Na espécie, o Autor-apelante não reverenciou o disposto pelo 

art. 333, I, do CPC, na medida em que não fez juntar aos autos provas 

idôneas com a finalidade de demonstrar os fatos narrados no instrumento 

da demanda. VII - Apelação improvida.” (TRF2ª R. - AC 200051010125769 

- 4ª T. - Rel. Des. Fed. Miguel Filho - DJU 21.11.2005, in: DTZ1032887) 

N e s s e  s e n t i d o :  “ T J - D F  -  0 7 1 2 5 5 9 0 6 2 0 1 5 8 0 7 0 0 1 6  

0712559-06.2015.8.07.0016 (TJ-DF) Data de publicação: 25/10/2016 

Ementa: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMISSÃO DE 

CORRETAGEM. DOCUMENTOS JUNTADOS NA FASE RECURSAL. 

IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO 

DESEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Impossível a 

admissão de documentos produzidos e juntados aos autos com o nítido 

propósito de se suprir a preclusão operada pelo comportamento da própria 

parte autora. Apresentados documentos preexistentes apenas em sede 

recursal, em especial o comprovante de pagamento da comissão de 

corretagem no bojo do Recurso Inominado, deve a parte sujeitar-se aos 

efeitos decorrentes da preclusão operada, segundo a expressa 

disposição normativa do artigo 223 do NCPC , motivo pelo qual não 

conheço dos documentos apresentados com a peça recursal. II. Conforme 

dispõe o artigo 373 , I , do Novo Código de Processo Civil , ?o ônus da 

prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.? No 

caso concreto, o autor não demonstrou nos autos o efetivo desembolso 

do valor a título de comissão de corretagem para que se pudesse abrir o 

debate de possível ressarcimento. III. Recurso conhecido e não provido. 

Sentença mantida. Condeno a recorrente nas custas e honorários 

advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, contudo suspendo o seu 

pagamento na forma do art. 98 , § 3º , do NCPC . IV. A súmula de 

julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei nº 

9.099 /95” DO DANO MORAL No que tange ao pedido de reparação a título 

de danos morais, verifico que o cerne da questão gira em torno do 

descontentamento do autor sobre a desvalorização do imóvel decorrentes 

de serem objetos de investigação criminal, estando pendentes de decisão 

judicial. Entretanto, não trouxe aos autos qualquer comprovação neste 

sentido. Tal ônus lhe pertence, nos termos do art. 373, I do Código de 

Processo Civil: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito; Desta feita, tenho que não houve qualquer 

lesão a nenhum dos bem jurídicos acima mencionados, bem como o 
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requerente não comprovou que tenha sofrido qualquer prejuízo de cunho 

personalíssimo, fato este que afasta a ocorrência de dano moral. 

DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, 

com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS 

PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE REQUERENTE e IMPROCEDÊNCIA DOS 

PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, com a extinção do 

processo com julgamento do mérito. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Água Boa/MT, 19 de Junho de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 19 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001336-83.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ALTAMIRO NUNES RAMOS 

REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE 

VALORES E REPETIÇÃO DO INDEBITO propostas por ALTAMIRO NUNES 

RAMOS em face de NOROESTE IMÓVEIS LTDA, onde o requerente narra, 

em síntese, que adquiriu da empresa requerida um Lote de terra localizado 

no Loteamento Jardim Noroeste, pagando de entrada o valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) e assinando no ato o respectivo contrato de 

adesão de compra e venda. Aduz que posteriormente ao chegar em sua 

casa, analisou o referido contrato e notou que a requerida havia efetuado 

somente o abatimento do valor de R$ 2.981,86 (dois mil, novecentos e 

oitenta e um reais e oitenta e seis centavos) da entrada. Assim, procurou 

a Imobiliária Água Boa, empresa responsável pela vendas dos lotes, para 

que pudesse realizar as devidas alterações no contrato e passar a 

constar o valor pago de entrada, sem no entanto lograr êxito. Por fim, 

assevera que tomou conhecimento que a respectiva empresa ora 

demandada teve seus bens bloqueados pela Justiça Federal por Lavagem 

de Dinheiro, bem como teve decretada a prisão de todos os envolvidos, 

motivo pela qual busca pela condenação da requerida em ressarcimento 

dos valores pagos, bem como indenização por danos morais que entende 

ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, a Requerida confirma a 

existência da relação contratual, aduzindo, em apertada síntese, que 

recebeu de entrada somente o valor de 5% (cinco) por cento sobre o 

valor total do imóvel, uma vez que o preço e condições de financiamento 

estavam devidamente detalhadas no respectivo contrato, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar, pugnando ao final pela improcedência 

de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Primeiramente urge salientar que 

no caso em tela a relação existente entre as partes é a de consumo, ante 

o fato de aquele ter adquirido o lote de terra de propriedade da Requerida, 

devendo portanto serem analisados sob a égide da Lei 8.078/90. Resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Requerente, 

como consumidor em relação à Requerida, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Requerida 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em cobrança indevida de valores – a parte 

Requerente não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Requerente de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Requerente não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Requerida a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que a requerida logrou êxito 

em apresentar fatos modificativos dos direitos da parte autora, 

notadamente com apresentação de documentos comprovando que o autor 

desembolsou somente o valor de R$ 2.981,86 (dois mil, novecentos e 

oitenta e um reais e oitenta e seis centavos) a título de entrada, cumprindo 

assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Ademais, o autor não 

trouxe sequer uma testemunha que tenha presenciado os fatos, 

notadamente com relação aos valores despendidos a título de entrada, 

uma vez que os documentos integrantes dos autos e colacionados pelas 

partes constam somente o valor de 5% (cinco) por cento de entrada, ou 

seja, do valor de R$ 2.981,86 (dois mil, novecentos e oitenta e um reais e 

oitenta e seis centavos). Tal ônus lhe pertence: “Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; ...”. 

Diante do contexto fático que se apresenta os autos, verifica-se a 

impossibilidade de se chegar a uma decisão coerente e justa sem que se 

verifique o nexo de causalidade; entendo que em casos como estes, só 

se admite um juízo condenatório quando a prova da conduta culposa seja 

inequívoca; o que só seria possível com apresentação de testemunhas, já 

que inexistem recibos ou comprovantes de pagamento das parcelas 

anexado aos autos constando os valores pleiteados a inicial. Assim, não 

se vislumbram nos autos o preenchimento dos pressupostos 

imprescindíveis a responsabilidade civil: ação/omissão, nexo e resultado 

(art. 186, do CC), incumbência do Requerente. É o que orienta VICENTE 

GRECO FILHO, quanto a incumbência do Requerente, verbis: “São aqueles 

que, se provados, levam à conseqüência jurídica pretendida pelo autor. A 

relevância ou não de determinado fato para a produção de certo efeito 

jurídico é dada pelo direito material, porque nele estão definidas as 

relações jurídicas e os respectivos fatos geradores de direitos subjetivos. 

O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende determinada 

conseqüência de direito; esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe 

provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou insuficiência de prova 

quanto ao fato constitutivo milita contra o autor. O juiz julgará o pedido 

improcedente se o autor não provar suficientemente o fato constitutivo de 

seu direito.” (in: Direito processual civil brasileiro. V. 2, São Paulo: Saraiva, 

2002, p. 189) A jurisprudência é dominante, verbis: “PROCESSO CIVIL - 

ÔNUS DA PROVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 333, I, DO CPC - AUSÊNCIA DE 

PROVA I - A sistemática processual civil determina que o ônus da prova 

compete a quem se beneficiar pelo reconhecimento da existência dos 

fatos. Por sua vez, o artigo 333 do Código de Processo Civil dispõe que o 

ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, 

e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do autor. No desdobramento dessas premissas e seguindo 

compasso da lógica processual, o Código de Processo Civil pátrio acolheu 

o princípio da persuasão racional do juiz, cuja ratio está em conceder ao 

juiz livre convicção e liberdade de apreciação e valoração das provas 

contidas nos autos, afastando, por outro lado, prefixação dos valores das 

provas. II - Na espécie, o Autor-apelante não reverenciou o disposto pelo 

art. 333, I, do CPC, na medida em que não fez juntar aos autos provas 

idôneas com a finalidade de demonstrar os fatos narrados no instrumento 

da demanda. VII - Apelação improvida.” (TRF2ª R. - AC 200051010125769 

- 4ª T. - Rel. Des. Fed. Miguel Filho - DJU 21.11.2005, in: DTZ1032887) 

N e s s e  s e n t i d o :  “ T J - D F  -  0 7 1 2 5 5 9 0 6 2 0 1 5 8 0 7 0 0 1 6  

0712559-06.2015.8.07.0016 (TJ-DF) Data de publicação: 25/10/2016 

Ementa: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMISSÃO DE 

CORRETAGEM. DOCUMENTOS JUNTADOS NA FASE RECURSAL. 
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IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO 

DESEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Impossível a 

admissão de documentos produzidos e juntados aos autos com o nítido 

propósito de se suprir a preclusão operada pelo comportamento da própria 

parte autora. Apresentados documentos preexistentes apenas em sede 

recursal, em especial o comprovante de pagamento da comissão de 

corretagem no bojo do Recurso Inominado, deve a parte sujeitar-se aos 

efeitos decorrentes da preclusão operada, segundo a expressa 

disposição normativa do artigo 223 do NCPC , motivo pelo qual não 

conheço dos documentos apresentados com a peça recursal. II. Conforme 

dispõe o artigo 373 , I , do Novo Código de Processo Civil , ?o ônus da 

prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.? No 

caso concreto, o autor não demonstrou nos autos o efetivo desembolso 

do valor a título de comissão de corretagem para que se pudesse abrir o 

debate de possível ressarcimento. III. Recurso conhecido e não provido. 

Sentença mantida. Condeno a recorrente nas custas e honorários 

advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, contudo suspendo o seu 

pagamento na forma do art. 98 , § 3º , do NCPC . IV. A súmula de 

julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei nº 

9.099 /95” DO DANO MORAL No que tange ao pedido de reparação a título 

de danos morais, verifico que o cerne da questão gira em torno do 

descontentamento do autor sobre a desvalorização do imóvel decorrentes 

de serem objetos de investigação criminal, estando pendentes de decisão 

judicial. Entretanto, não trouxe aos autos qualquer comprovação neste 

sentido. Tal ônus lhe pertence, nos termos do art. 373, I do Código de 

Processo Civil: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito; Desta feita, tenho que não houve qualquer 

lesão a nenhum dos bem jurídicos acima mencionados, bem como o 

requerente não comprovou que tenha sofrido qualquer prejuízo de cunho 

personalíssimo, fato este que afasta a ocorrência de dano moral. 

DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, 

com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS 

PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE REQUERENTE e IMPROCEDÊNCIA DOS 

PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, com a extinção do 

processo com julgamento do mérito. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Água Boa/MT, 19 de Junho de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 19 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001339-38.2017.8.11.0021 REQUERENTE: LINDOMAR OLIVEIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e bem instruído 

a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de 

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE 

VALORES E REPETIÇÃO DO INDEBITO propostas por LINDOMAR OLIVEIRA 

DOS SANTOS em face de NOROESTE IMÓVEIS LTDA, onde o requerente 

narra, em síntese, que adquiriu da empresa requerida um Lote de terra 

localizado no Loteamento Jardim Noroeste, pagando de entrada o valor de 

5% (cinco por cento) do valor total do terreno e assinando no ato o 

respectivo contrato de adesão de compra e venda. Aduz que 

posteriormente ao chegar em sua casa, analisou o referido contrato e 

notou que a requerida não havia efetuado o abatimento do valor de 

entrada. Assim, procurou a Imobiliária Água Boa, empresa responsável 

pela vendas dos lotes, para que pudesse realizar as devidas alterações 

no contrato e passar a constar o valor pago de entrada, sem no entanto 

lograr êxito. Por fim, assevera que tomou conhecimento que a respectiva 

empresa ora demandada teve seus bens bloqueados pela Justiça Federal 

por Lavagem de Dinheiro, bem como teve decretada a prisão de todos os 

envolvidos, motivo pela qual busca pela condenação da requerida em 

ressarcimento dos valores pagos, bem como indenização por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, a 

Requerida confirma a existência da relação contratual, aduzindo, em 

apertada síntese, que jamais recebeu qualquer valor a título de sinal sobre 

o imóvel, uma vez que o preço e condições de financiamento estavam 

devidamente detalhadas no respectivo contrato, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar, pugnando ao final pela improcedência 

de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Primeiramente urge salientar que 

no caso em tela a relação existente entre as partes é a de consumo, ante 

o fato de aquele ter adquirido o lote de terra de propriedade da Requerida, 

devendo portanto serem analisados sob a égide da Lei 8.078/90. Resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Requerente, 

como consumidor em relação à Requerida, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Requerida 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em cobrança indevida de valores – a parte 

Requerente não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Requerente de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Requerente não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Requerida a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte Requerente 

logrou êxito em comprovar a verossimilhança de suas alegações, 

colacionando documentos como proposta de compra de terreno 

constando os valores a título de entrada de 5% que corroboram com todas 

as alegações de sua inicial. Era ônus da empresa Requerida, contudo, 

comprovar de forma estreme de dúvidas, que jamais efetuou qualquer 

cobrança indevida de valores para aquisição do imóvel, uma vez que não 

houve o abatimento do valor total do terreno. Assim, não cumpriu com o 

disposto no art. 373, inciso II do NCPC, apesar de lhe caber tal ônus. 

Ademais, não prospera a alegação de que “não há nos autos a presença 

de prova escrita ou equivalente, que comprove, de forma inequívoca, na 

forma de recibo de pagamento, demonstrativo ou quaisquer outros indícios 

que indiquem o pagamento à título de entrada ou sinal no ato da compra do 

imóvel”, pois restou claro no entendimento deste juízo que o autor 

despendeu o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de entrada e não 

sendo abatido do valor total do terreno. Outrossim, importante dar relevo 

que também não prospera a alegação por parte da Requerida sobre a 

juntada de comprovantes de pagamento como requisito fundamental a fim 

de amparar a pretensão da parte autora sobre a devolução dos valores, 

pois da mesma forma, restou claro no entendimento deste julgador que a 

parte autora efetuou o pagamento induzida a erro acreditando estar 

disposto no contrato a cláusula referente a entrada dos 5% (cinco por 

cento) do valor do imóvel. No que tange a taxa de corretagem, imperioso 

destacar, contudo, que o STJ entendeu ser válida. Entretanto, deve haver 

a necessidade de clareza e transparência na previsão contratual ao 

transferir o pagamento para o promitente-comprador nos contratos de 

compra-venda dos terrenos, sendo que o custo deve ser previamente 

informado, especificando o valor do imóvel e especificando o valor da 
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comissão de corretagem, ainda que paga destacadamente. Assim, o dever 

de informação é cumprido quando o consumidor é informado até o 

momento da celebração do contrato acerca do preço total da unidade 

imobiliária, incluído nesse montante o valor da comissão de corretagem, o 

que não ocorreu no presente caso. Dessa forma, tenho que a presente 

situação não demanda maiores explicações, posto que restou 

devidamente comprovado a falha na prestação de serviços da empresa 

Requerida, em realizar cobrança indevida sem dispor no contrato as 

condições a que foi submetido a parte Requerente. DA REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO Para admissão e acatamento do pedido de restituição do indébito 

deve preencher alguns pressupostos: 1) Enriquecimento pela parte 

Requerida; 2) Empobrecimento do autor da ação; 3) relação de 

causalidade entre o empobrecimento da autora e enriquecimento da ré; 4) 

ausência de causa, ou seja, o pagamento indevido deve ser imotivado. 

Diante disso, entendo que cabe repetição do indébito, posto que restou 

comprovado o empobrecimento da parte autora da ação e relação de 

causalidade entre o empobrecimento da autora e enriquecimento da 

Requerida. Assim, com base nos documentos e informações da parte 

autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que 

foram cobrados indevidamente da parte Requerente, ao qual deverão ser 

restituídos, em dobro, devidamente atualizados. DO DANO MORAL A 

omissão por parte da empresa em informar corretamente e de forma clara 

ao consumidor faz com que o mesmo seja induzido a erro, descumprindo 

assim um dos princípios norteadores da relação de consumo que é a 

transparência, bem como ao que determina o art. 31 da Lei 8.078/90 que 

diz: “ Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem 

assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua 

portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, 

composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros 

dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança 

dos consumidores.” Esse tipo de comportamento por parte das empresas 

imobiliárias lesa o consumidor que se vê enrolado em dívidas crescentes, 

causando-lhe muitas vezes danos irreparáveis e diminuição considerável 

de seu patrimônio, como no caso em tela. Ressalto que dispõe o Código de 

Defesa do Consumidor que os serviços oferecidos pela Requerida devem 

ser prestados de forma eficaz e eficiente, com clareza nas informações 

que não submetam o consumidor a excessiva onerosidade. Tal fato, de 

regra, não gera danos morais. Porém, o desgaste emocional a que foi 

submetido o consumidor, na busca de solução para o caso, com 

sucessão de ligações e visitas constantes nos escritórios da Requerida 

ante o sonho da casa própria, não pode ser considerado como mero 

aborrecimento ou contratempo normal da vida cotidiana. O procedimento, 

denotando falha na prestação do serviço, indubitavelmente ultrapassa a 

barreira do suportável pelo cidadão comum. A figura do dano moral é 

apenas uma consequência lógica e inevitável da sucessão de incômodos 

causados pela conduta da empresa requerida, pela quebra da paz social 

da parte autora. É fato certo que essa sucessão de falhas na prestação 

do serviço causa dissabores e transtornos ao consumidor que 

experimenta toda a sorte de incômodos nos infindáveis contatos com a 

empresa responsável visando à solução do problema, bem como se vê em 

uma situação que se complica cada vez mais. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - X - “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” É pacífico o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano 

moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 

causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restaram 

devidamente caracterizados. Na qualidade de consumidor, o Reclamante 

tem a seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6.º da legislação de 

regência, entre eles a plenitude da reparação dos danos, a par da 

responsabilidade civil objetiva e solidária das empresas (Arts. 6.º e 14 da 

Lei 8.078/90). Ademais, considerando o disposto nos artigos 

referenciados, friso que a Requerida não se eximiu de sua 

responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, § 3º do mesmo códex, 

motivo por que entendo que tal defeito na prestação é inadmissível e 

enseja dano moral, dado o seu caráter punitivo. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, 

a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” Portanto, a Requerida 

faz jus à reparação pelos danos morais causados à parte autora, haja 

vista os defeituosos serviços epigrafados terem causado abalo a um dos 

atributos da sua personalidade (dignidade do consumidor) (Art. 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, c/c Art. 186 do Código Civil e Arts. 6º, VI e 

14 da Lei 8.078/90). No que pertine ao quantum a ser indenizado, a melhor 

orientação jurídica orienta-se pelo critério da razoabilidade, levando-se em 

consideração as peculiaridades de cada caso, o abalo efetivamente 

sofrido e o caráter pedagógico do instituto, de modo a se evitar o 

enriquecimento ilícito e a indústria do dano moral. Com efeito, de acordo 

com os critérios supra mencionados e levando-se em consideração que a 

Requerida efetuou a cobrança indevida de forma intencional, bem como 

pela ausência de dados acerca da situação econômica da parte autora, 

segundo penso, a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se 

moderada e suficiente para promover a reparação da lesão suportada 

pela vítima, servindo de desestímulo à prática de atos lesivos e tratamento 

desrespeitoso pela empresa requerida. Deixo de adotar a estimativa da 

inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato 

tenha causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pelas turmas 

recursais. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com 

a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de: a) 

CONDENAR a empresa Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a pagar 

indenização por danos morais ocasionados a parte Requerente 

LINDOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação 

(arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da 

data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ); b) CONDENAR a 

empresa Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a restituir, em dobro, os 

valores de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo 

INPC desde a data do pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês desde a citação (arts. 404 e 405 CC). Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 19 de Junho de 2018. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 19 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001340-23.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ARLETE APARECIDA SOARES 

REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE 

VALORES E REPETIÇÃO DO INDEBITO propostas por ARLETE APARECIDA 
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SOARES em face de NOROESTE IMÓVEIS LTDA, onde a requerente narra, 

em síntese, que adquiriu da empresa requerida um Lote de terra localizado 

no Loteamento Jardim Noroeste, pagando de entrada o valor de R$ 

5.190,00 (cinco mil cento e noventa reais) do valor total do terreno e 

assinando no ato o respectivo contrato de adesão de compra e venda. 

Aduz que posteriormente ao chegar em sua casa, analisou o referido 

contrato e notou que a requerida não havia efetuado o abatimento do valor 

de entrada. Assim, procurou a Imobiliária Água Boa, empresa responsável 

pela vendas dos lotes, para que pudesse realizar as devidas alterações 

no contrato e passar a constar o valor pago de entrada, sem no entanto 

lograr êxito. Por fim, assevera que tomou conhecimento que a respectiva 

empresa ora demandada teve seus bens bloqueados pela Justiça Federal 

por Lavagem de Dinheiro, bem como teve decretada a prisão de todos os 

envolvidos, motivo pela qual busca pela condenação da requerida em 

ressarcimento dos valores pagos, bem como indenização por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, a 

Requerida confirma a existência da relação contratual, aduzindo, em 

apertada síntese, que jamais recebeu qualquer valor a título de sinal sobre 

o imóvel, uma vez que o preço e condições de financiamento estavam 

devidamente detalhadas no respectivo contrato, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar, pugnando ao final pela improcedência 

de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Primeiramente urge salientar que 

no caso em tela a relação existente entre as partes é a de consumo, ante 

o fato de aquele ter adquirido o lote de terra de propriedade da Requerida, 

devendo portanto serem analisados sob a égide da Lei 8.078/90. Resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Requerente, 

como consumidor em relação à Requerida, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Requerida 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em cobrança indevida de valores – a parte 

Requerente não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Requerente de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Requerente não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Requerida a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte Requerente 

logrou êxito em comprovar a verossimilhança de suas alegações, 

colacionando documentos como proposta de compra de terreno e recibos 

de pagamento, além das testemunhas ouvidas em juízo que confirmaram 

todas as alegações de sua inicial. Era ônus da empresa Requerida, 

contudo, comprovar de forma estreme de dúvidas, que jamais efetuou 

qualquer cobrança indevida de valores para aquisição do imóvel, ônus que 

lhe incumbia, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do 

NCPC. Ademais, não prospera a alegação de que “não há nos autos a 

presença de prova escrita ou equivalente, que comprove, de forma 

inequívoca, na forma de recibo de pagamento, demonstrativo ou quaisquer 

outros indícios que indiquem o pagamento à título de entrada ou sinal no 

ato da compra do imóvel”, pois restou claro no entendimento deste juízo, 

ao ouvir a testemunha arrolada pela parte Requerente, esta sendo 

categórica em afirmar que presenciou o autor desembolsando o valor de 

R$ 5.190,00 (cinco mil cento e noventa reais) a título de entrada, não 

restando qualquer margem para dúvidas quanto a cobrança indevida pela 

parte requerida. Outrossim, importante dar relevo que também não 

prospera a alegação por parte da Requerida sobre a juntada de 

comprovantes de pagamento como requisito fundamental a fim de amparar 

a pretensão da parte autora sobre a devolução dos valores, pois da 

mesma forma, restou claro no entendimento deste julgador que a parte 

autora efetuou o pagamento induzida a erro acreditando estar disposto no 

contrato a cláusula referente ao valor pago de entrada. No que tange a 

taxa de corretagem, imperioso destacar, contudo, que o STJ entendeu ser 

válida. Entretanto, deve haver a necessidade de clareza e transparência 

na previsão contratual ao transferir o pagamento para o 

promitente-comprador nos contratos de compra-venda dos terrenos, 

sendo que o custo deve ser previamente informado, especificando o valor 

do imóvel e especificando o valor da comissão de corretagem, ainda que 

paga destacadamente. Assim, o dever de informação é cumprido quando 

o consumidor é informado até o momento da celebração do contrato 

acerca do preço total da unidade imobiliária, incluído nesse montante o 

valor da comissão de corretagem, o que não ocorreu no presente caso. 

Dessa forma, tenho que a presente situação não demanda maiores 

explicações, posto que restou devidamente comprovado a falha na 

prestação de serviços da empresa Requerida, em realizar cobrança 

indevida sem dispor no contrato as condições a que foi submetido a parte 

Requerente. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO Para admissão e acatamento do 

pedido de restituição do indébito deve preencher alguns pressupostos: 1) 

Enriquecimento pela parte Requerida; 2) Empobrecimento do autor da 

ação; 3) relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da ré; 4) ausência de causa, ou seja, o pagamento 

indevido deve ser imotivado. Diante disso, entendo que cabe repetição do 

indébito, posto que restou comprovado o empobrecimento da parte autora 

da ação e relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da Requerida. Assim, com base nos documentos e 

informações da parte autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 

5.190,00 (cinco mil cento e noventa reais), que foram cobrados 

indevidamente da parte Requerente, ao qual deverão ser restituídos, em 

dobro, devidamente atualizados. DO DANO MORAL A omissão por parte 

da empresa em informar corretamente e de forma clara ao consumidor faz 

com que o mesmo seja induzido a erro, descumprindo assim um dos 

princípios norteadores da relação de consumo que é a transparência, bem 

como ao que determina o art. 31 da Lei 8.078/90 que diz: “ Art. 31. A 

oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar 

informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua 

portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, 

composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros 

dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança 

dos consumidores.” Esse tipo de comportamento por parte das empresas 

imobiliárias lesa o consumidor que se vê enrolado em dívidas crescentes, 

causando-lhe muitas vezes danos irreparáveis e diminuição considerável 

de seu patrimônio, como no caso em tela. Ressalto que dispõe o Código de 

Defesa do Consumidor que os serviços oferecidos pela Requerida devem 

ser prestados de forma eficaz e eficiente, com clareza nas informações 

que não submetam o consumidor a excessiva onerosidade. Tal fato, de 

regra, não gera danos morais. Porém, o desgaste emocional a que foi 

submetido o consumidor, na busca de solução para o caso, com 

sucessão de ligações e visitas constantes nos escritórios da Requerida 

ante o sonho da casa própria, não pode ser considerado como mero 

aborrecimento ou contratempo normal da vida cotidiana. O procedimento, 

denotando falha na prestação do serviço, indubitavelmente ultrapassa a 

barreira do suportável pelo cidadão comum. A figura do dano moral é 

apenas uma consequência lógica e inevitável da sucessão de incômodos 

causados pela conduta da empresa requerida, pela quebra da paz social 

da parte autora. É fato certo que essa sucessão de falhas na prestação 

do serviço causa dissabores e transtornos ao consumidor que 

experimenta toda a sorte de incômodos nos infindáveis contatos com a 

empresa responsável visando à solução do problema, bem como se vê em 

uma situação que se complica cada vez mais. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - X - “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” É pacífico o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano 

moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 

causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restaram 

devidamente caracterizados. Na qualidade de consumidor, o Reclamante 

tem a seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6.º da legislação de 

regência, entre eles a plenitude da reparação dos danos, a par da 

responsabilidade civil objetiva e solidária das empresas (Arts. 6.º e 14 da 

Lei 8.078/90). Ademais, considerando o disposto nos artigos 

referenciados, friso que a Requerida não se eximiu de sua 

responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, § 3º do mesmo códex, 

motivo por que entendo que tal defeito na prestação é inadmissível e 

enseja dano moral, dado o seu caráter punitivo. Tal situação, por si só, já é 
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um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, 

a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” Portanto, a Requerida 

faz jus à reparação pelos danos morais causados à parte autora, haja 

vista os defeituosos serviços epigrafados terem causado abalo a um dos 

atributos da sua personalidade (dignidade do consumidor) (Art. 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, c/c Art. 186 do Código Civil e Arts. 6º, VI e 

14 da Lei 8.078/90). No que pertine ao quantum a ser indenizado, a melhor 

orientação jurídica orienta-se pelo critério da razoabilidade, levando-se em 

consideração as peculiaridades de cada caso, o abalo efetivamente 

sofrido e o caráter pedagógico do instituto, de modo a se evitar o 

enriquecimento ilícito e a indústria do dano moral. Com efeito, de acordo 

com os critérios supra mencionados e levando-se em consideração que a 

Requerida efetuou a cobrança indevida de forma intencional, bem como 

pela ausência de dados acerca da situação econômica da parte autora, 

segundo penso, a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se 

moderada e suficiente para promover a reparação da lesão suportada 

pela vítima, servindo de desestímulo à prática de atos lesivos e tratamento 

desrespeitoso pela empresa requerida. Deixo de adotar a estimativa da 

inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato 

tenha causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pelas turmas 

recursais. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com 

a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de: a) 

CONDENAR a empresa Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a pagar 

indenização por danos morais ocasionados a parte Requerente ARLETE 

APARECIDA SOARES no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ); b) CONDENAR a empresa Requerida 

NOROESTE IMÓVEIS LTDA a restituir, em dobro, os valores de R$ 5.190,00 

(cinco mil cento e noventa reais), corrigidos monetariamente pelo INPC 

desde a data do pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês 

desde a citação (arts. 404 e 405 CC). Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Água Boa/MT, 19 de Junho de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 19 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001740-37.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ELIAS MOREIRA DOS SANTOS 

REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE 

VALORES E REPETIÇÃO DO INDEBITO propostas por ELIAS MOREIRA DOS 

SANTOS em face de NOROESTE IMÓVEIS LTDA, onde a parte requerente 

narra, em síntese, que adquiriu da empresa requerida um Lote de terra 

localizado no Loteamento Jardim Noroeste, pagando de entrada o valor de 

R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais) do valor total do terreno e 

assinando no ato o respectivo contrato de adesão de compra e venda. 

Aduz que posteriormente ao chegar em sua casa, analisou o referido 

contrato e notou que a requerida não havia efetuado o abatimento do valor 

de entrada. Assim, procurou a Imobiliária Água Boa, empresa responsável 

pela vendas dos lotes, para que pudesse realizar as devidas alterações 

no contrato e passar a constar o valor pago de entrada, sem no entanto 

lograr êxito. Por fim, assevera que tomou conhecimento que a respectiva 

empresa ora demandada teve seus bens bloqueados pela Justiça Federal 

por Lavagem de Dinheiro, bem como teve decretada a prisão de todos os 

envolvidos, motivo pela qual busca pela condenação da requerida em 

ressarcimento dos valores pagos, bem como indenização por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, a 

Requerida confirma a existência da relação contratual, aduzindo, em 

apertada síntese, que jamais recebeu qualquer valor a título de sinal sobre 

o imóvel, uma vez que o preço e condições de financiamento estavam 

devidamente detalhadas no respectivo contrato, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar, pugnando ao final pela improcedência 

de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Primeiramente urge salientar que 

no caso em tela a relação existente entre as partes é a de consumo, ante 

o fato de aquele ter adquirido o lote de terra de propriedade da Requerida, 

devendo portanto serem analisados sob a égide da Lei 8.078/90. Resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Requerente, 

como consumidor em relação à Requerida, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Requerida 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em cobrança indevida de valores – a parte 

Requerente não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Requerente de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Requerente não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Requerida a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte Requerente 

logrou êxito em comprovar a verossimilhança de suas alegações, 

colacionando documentos como proposta de compra de terreno e recibos 

de pagamento que corroboram com todas as alegações de sua inicial. Era 

ônus da empresa Requerida, contudo, comprovar de forma estreme de 

dúvidas, que jamais efetuou qualquer cobrança indevida de valores para 

aquisição do imóvel, ônus que lhe incumbia, não cumprindo assim com o 

disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Ademais, não prospera a alegação 

de que “não há nos autos a presença de prova escrita ou equivalente, que 

comprove, de forma inequívoca, na forma de recibo de pagamento, 

demonstrativo ou quaisquer outros indícios que indiquem o pagamento à 

título de entrada ou sinal no ato da compra do imóvel”, pois restou claro no 

entendimento deste juízo que houve a cobrança indevida por parte da 

empresa requerida. Outrossim, importante dar relevo que também não 

prospera a alegação por parte da Requerida sobre a juntada de 

comprovantes de pagamento como requisito fundamental a fim de amparar 

a pretensão da parte autora sobre a devolução dos valores, pois da 

mesma forma, restou claro no entendimento deste julgador que a parte 

autora efetuou o pagamento induzida a erro acreditando estar disposto no 

contrato a cláusula referente ao valor dado de entrada. No que tange a 

taxa de corretagem, imperioso destacar, contudo, que o STJ entendeu ser 

válida. Entretanto, deve haver a necessidade de clareza e transparência 

na previsão contratual ao transferir o pagamento para o 

promitente-comprador nos contratos de compra-venda dos terrenos, 

sendo que o custo deve ser previamente informado, especificando o valor 
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do imóvel e especificando o valor da comissão de corretagem, ainda que 

paga destacadamente. Assim, o dever de informação é cumprido quando 

o consumidor é informado até o momento da celebração do contrato 

acerca do preço total da unidade imobiliária, incluído nesse montante o 

valor da comissão de corretagem, o que não ocorreu no presente caso. 

Dessa forma, tenho que a presente situação não demanda maiores 

explicações, posto que restou devidamente comprovado a falha na 

prestação de serviços da empresa Requerida, em realizar cobrança 

indevida sem dispor no contrato as condições a que foi submetido a parte 

Requerente. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO Para admissão e acatamento do 

pedido de restituição do indébito deve preencher alguns pressupostos: 1) 

Enriquecimento pela parte Requerida; 2) Empobrecimento do autor da 

ação; 3) relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da ré; 4) ausência de causa, ou seja, o pagamento 

indevido deve ser imotivado. Diante disso, entendo que cabe repetição do 

indébito, posto que restou comprovado o empobrecimento da parte autora 

da ação e relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da Requerida. Assim, com base nos documentos e 

informações da parte autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 

3.868,74 (três mil oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e quatro 

centavos), que foram cobrados indevidamente da parte Requerente, ao 

qual deverão ser restituídos, em dobro, devidamente atualizados. DO 

DANO MORAL A omissão por parte da empresa em informar corretamente 

e de forma clara ao consumidor faz com que o mesmo seja induzido a 

erro, descumprindo assim um dos princípios norteadores da relação de 

consumo que é a transparência, bem como ao que determina o art. 31 da 

Lei 8.078/90 que diz: “ Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou 

serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, 

ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, 

qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e 

origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à 

saúde e segurança dos consumidores.” Esse tipo de comportamento por 

parte das empresas imobiliárias lesa o consumidor que se vê enrolado em 

dívidas crescentes, causando-lhe muitas vezes danos irreparáveis e 

diminuição considerável de seu patrimônio, como no caso em tela. 

Ressalto que dispõe o Código de Defesa do Consumidor que os serviços 

oferecidos pela Requerida devem ser prestados de forma eficaz e 

eficiente, com clareza nas informações que não submetam o consumidor a 

excessiva onerosidade. Tal fato, de regra, não gera danos morais. Porém, 

o desgaste emocional a que foi submetido o consumidor, na busca de 

solução para o caso, com sucessão de ligações e visitas constantes nos 

escritórios da Requerida ante o sonho da casa própria, não pode ser 

considerado como mero aborrecimento ou contratempo normal da vida 

cotidiana. O procedimento, denotando falha na prestação do serviço, 

indubitavelmente ultrapassa a barreira do suportável pelo cidadão comum. 

A figura do dano moral é apenas uma consequência lógica e inevitável da 

sucessão de incômodos causados pela conduta da empresa requerida, 

pela quebra da paz social da parte autora. É fato certo que essa 

sucessão de falhas na prestação do serviço causa dissabores e 

transtornos ao consumidor que experimenta toda a sorte de incômodos 

nos infindáveis contatos com a empresa responsável visando à solução 

do problema, bem como se vê em uma situação que se complica cada vez 

mais. Tal situação, por si só, já é um fator determinante do dever de 

indenizar, posto que violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, 

inciso X, da Constituição Federal, como se vê: “Art. 5º - X - “São 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente 

de sua violação.” É pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial 

que, em se tratando de dano moral puro, como é o caso em tela, não é 

necessária a comprovação de sua extensão, bastando, para 

caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a 

culpa, o que, a meu ver, restaram devidamente caracterizados. Na 

qualidade de consumidor, o Reclamante tem a seu favor os direitos 

básicos tutelados no Art. 6.º da legislação de regência, entre eles a 

plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva 

e solidária das empresas (Arts. 6.º e 14 da Lei 8.078/90). Ademais, 

considerando o disposto nos artigos referenciados, friso que a Requerida 

não se eximiu de sua responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, § 

3º do mesmo códex, motivo por que entendo que tal defeito na prestação 

é inadmissível e enseja dano moral, dado o seu caráter punitivo. Tal 

situação, por si só, já é um fator determinante do dever de indenizar, posto 

que violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal, como se vê: “Art. 5º - (...) X - São invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação.” Portanto, a Requerida faz jus à reparação pelos danos morais 

causados à parte autora, haja vista os defeituosos serviços epigrafados 

terem causado abalo a um dos atributos da sua personalidade (dignidade 

do consumidor) (Art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, c/c Art. 

186 do Código Civil e Arts. 6º, VI e 14 da Lei 8.078/90). No que pertine ao 

quantum a ser indenizado, a melhor orientação jurídica orienta-se pelo 

critério da razoabilidade, levando-se em consideração as peculiaridades 

de cada caso, o abalo efetivamente sofrido e o caráter pedagógico do 

instituto, de modo a se evitar o enriquecimento ilícito e a indústria do dano 

moral. Com efeito, de acordo com os critérios supra mencionados e 

levando-se em consideração que a Requerida efetuou a cobrança 

indevida de forma intencional, bem como pela ausência de dados acerca 

da situação econômica da parte autora, segundo penso, a fixação em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se moderada e suficiente para 

promover a reparação da lesão suportada pela vítima, servindo de 

desestímulo à prática de atos lesivos e tratamento desrespeitoso pela 

empresa requerida. Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque não 

foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha causado 

outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou profissional, além 

de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e 

em estimativa condizente à firmada pelas turmas recursais. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com a extinção do 

processo com resolução do mérito para o fim de: a) CONDENAR a 

empresa Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a pagar indenização por 

danos morais ocasionados a parte Requerente ELIAS MOREIRA DOS 

SANTOS no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor com incidência 

de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta 

sentença (súmula 362 STJ); b) CONDENAR a empresa Requerida 

NOROESTE IMÓVEIS LTDA a restituir, em dobro, os valores de R$ 3.868,74 

(três mil oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos), 

corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do pagamento e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (arts. 404 e 

405 CC). Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 19 de 

Junho de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do 

artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, 

para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante 

nos autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 19 de junho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001740-37.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ELIAS MOREIRA DOS SANTOS 

REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 
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INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE 

VALORES E REPETIÇÃO DO INDEBITO propostas por ELIAS MOREIRA DOS 

SANTOS em face de NOROESTE IMÓVEIS LTDA, onde a parte requerente 

narra, em síntese, que adquiriu da empresa requerida um Lote de terra 

localizado no Loteamento Jardim Noroeste, pagando de entrada o valor de 

R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais) do valor total do terreno e 

assinando no ato o respectivo contrato de adesão de compra e venda. 

Aduz que posteriormente ao chegar em sua casa, analisou o referido 

contrato e notou que a requerida não havia efetuado o abatimento do valor 

de entrada. Assim, procurou a Imobiliária Água Boa, empresa responsável 

pela vendas dos lotes, para que pudesse realizar as devidas alterações 

no contrato e passar a constar o valor pago de entrada, sem no entanto 

lograr êxito. Por fim, assevera que tomou conhecimento que a respectiva 

empresa ora demandada teve seus bens bloqueados pela Justiça Federal 

por Lavagem de Dinheiro, bem como teve decretada a prisão de todos os 

envolvidos, motivo pela qual busca pela condenação da requerida em 

ressarcimento dos valores pagos, bem como indenização por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, a 

Requerida confirma a existência da relação contratual, aduzindo, em 

apertada síntese, que jamais recebeu qualquer valor a título de sinal sobre 

o imóvel, uma vez que o preço e condições de financiamento estavam 

devidamente detalhadas no respectivo contrato, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar, pugnando ao final pela improcedência 

de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Primeiramente urge salientar que 

no caso em tela a relação existente entre as partes é a de consumo, ante 

o fato de aquele ter adquirido o lote de terra de propriedade da Requerida, 

devendo portanto serem analisados sob a égide da Lei 8.078/90. Resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Requerente, 

como consumidor em relação à Requerida, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Requerida 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em cobrança indevida de valores – a parte 

Requerente não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Requerente de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Requerente não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Requerida a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte Requerente 

logrou êxito em comprovar a verossimilhança de suas alegações, 

colacionando documentos como proposta de compra de terreno e recibos 

de pagamento que corroboram com todas as alegações de sua inicial. Era 

ônus da empresa Requerida, contudo, comprovar de forma estreme de 

dúvidas, que jamais efetuou qualquer cobrança indevida de valores para 

aquisição do imóvel, ônus que lhe incumbia, não cumprindo assim com o 

disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Ademais, não prospera a alegação 

de que “não há nos autos a presença de prova escrita ou equivalente, que 

comprove, de forma inequívoca, na forma de recibo de pagamento, 

demonstrativo ou quaisquer outros indícios que indiquem o pagamento à 

título de entrada ou sinal no ato da compra do imóvel”, pois restou claro no 

entendimento deste juízo que houve a cobrança indevida por parte da 

empresa requerida. Outrossim, importante dar relevo que também não 

prospera a alegação por parte da Requerida sobre a juntada de 

comprovantes de pagamento como requisito fundamental a fim de amparar 

a pretensão da parte autora sobre a devolução dos valores, pois da 

mesma forma, restou claro no entendimento deste julgador que a parte 

autora efetuou o pagamento induzida a erro acreditando estar disposto no 

contrato a cláusula referente ao valor dado de entrada. No que tange a 

taxa de corretagem, imperioso destacar, contudo, que o STJ entendeu ser 

válida. Entretanto, deve haver a necessidade de clareza e transparência 

na previsão contratual ao transferir o pagamento para o 

promitente-comprador nos contratos de compra-venda dos terrenos, 

sendo que o custo deve ser previamente informado, especificando o valor 

do imóvel e especificando o valor da comissão de corretagem, ainda que 

paga destacadamente. Assim, o dever de informação é cumprido quando 

o consumidor é informado até o momento da celebração do contrato 

acerca do preço total da unidade imobiliária, incluído nesse montante o 

valor da comissão de corretagem, o que não ocorreu no presente caso. 

Dessa forma, tenho que a presente situação não demanda maiores 

explicações, posto que restou devidamente comprovado a falha na 

prestação de serviços da empresa Requerida, em realizar cobrança 

indevida sem dispor no contrato as condições a que foi submetido a parte 

Requerente. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO Para admissão e acatamento do 

pedido de restituição do indébito deve preencher alguns pressupostos: 1) 

Enriquecimento pela parte Requerida; 2) Empobrecimento do autor da 

ação; 3) relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da ré; 4) ausência de causa, ou seja, o pagamento 

indevido deve ser imotivado. Diante disso, entendo que cabe repetição do 

indébito, posto que restou comprovado o empobrecimento da parte autora 

da ação e relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da Requerida. Assim, com base nos documentos e 

informações da parte autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 

3.868,74 (três mil oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e quatro 

centavos), que foram cobrados indevidamente da parte Requerente, ao 

qual deverão ser restituídos, em dobro, devidamente atualizados. DO 

DANO MORAL A omissão por parte da empresa em informar corretamente 

e de forma clara ao consumidor faz com que o mesmo seja induzido a 

erro, descumprindo assim um dos princípios norteadores da relação de 

consumo que é a transparência, bem como ao que determina o art. 31 da 

Lei 8.078/90 que diz: “ Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou 

serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, 

ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, 

qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e 

origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à 

saúde e segurança dos consumidores.” Esse tipo de comportamento por 

parte das empresas imobiliárias lesa o consumidor que se vê enrolado em 

dívidas crescentes, causando-lhe muitas vezes danos irreparáveis e 

diminuição considerável de seu patrimônio, como no caso em tela. 

Ressalto que dispõe o Código de Defesa do Consumidor que os serviços 

oferecidos pela Requerida devem ser prestados de forma eficaz e 

eficiente, com clareza nas informações que não submetam o consumidor a 

excessiva onerosidade. Tal fato, de regra, não gera danos morais. Porém, 

o desgaste emocional a que foi submetido o consumidor, na busca de 

solução para o caso, com sucessão de ligações e visitas constantes nos 

escritórios da Requerida ante o sonho da casa própria, não pode ser 

considerado como mero aborrecimento ou contratempo normal da vida 

cotidiana. O procedimento, denotando falha na prestação do serviço, 

indubitavelmente ultrapassa a barreira do suportável pelo cidadão comum. 

A figura do dano moral é apenas uma consequência lógica e inevitável da 

sucessão de incômodos causados pela conduta da empresa requerida, 

pela quebra da paz social da parte autora. É fato certo que essa 

sucessão de falhas na prestação do serviço causa dissabores e 

transtornos ao consumidor que experimenta toda a sorte de incômodos 

nos infindáveis contatos com a empresa responsável visando à solução 

do problema, bem como se vê em uma situação que se complica cada vez 

mais. Tal situação, por si só, já é um fator determinante do dever de 

indenizar, posto que violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, 

inciso X, da Constituição Federal, como se vê: “Art. 5º - X - “São 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente 

de sua violação.” É pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial 

que, em se tratando de dano moral puro, como é o caso em tela, não é 

necessária a comprovação de sua extensão, bastando, para 

caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a 

culpa, o que, a meu ver, restaram devidamente caracterizados. Na 

qualidade de consumidor, o Reclamante tem a seu favor os direitos 

básicos tutelados no Art. 6.º da legislação de regência, entre eles a 

plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva 

e solidária das empresas (Arts. 6.º e 14 da Lei 8.078/90). Ademais, 

considerando o disposto nos artigos referenciados, friso que a Requerida 

não se eximiu de sua responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, § 

3º do mesmo códex, motivo por que entendo que tal defeito na prestação 

é inadmissível e enseja dano moral, dado o seu caráter punitivo. Tal 

situação, por si só, já é um fator determinante do dever de indenizar, posto 

que violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da 
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Constituição Federal, como se vê: “Art. 5º - (...) X - São invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação.” Portanto, a Requerida faz jus à reparação pelos danos morais 

causados à parte autora, haja vista os defeituosos serviços epigrafados 

terem causado abalo a um dos atributos da sua personalidade (dignidade 

do consumidor) (Art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, c/c Art. 

186 do Código Civil e Arts. 6º, VI e 14 da Lei 8.078/90). No que pertine ao 

quantum a ser indenizado, a melhor orientação jurídica orienta-se pelo 

critério da razoabilidade, levando-se em consideração as peculiaridades 

de cada caso, o abalo efetivamente sofrido e o caráter pedagógico do 

instituto, de modo a se evitar o enriquecimento ilícito e a indústria do dano 

moral. Com efeito, de acordo com os critérios supra mencionados e 

levando-se em consideração que a Requerida efetuou a cobrança 

indevida de forma intencional, bem como pela ausência de dados acerca 

da situação econômica da parte autora, segundo penso, a fixação em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se moderada e suficiente para 

promover a reparação da lesão suportada pela vítima, servindo de 

desestímulo à prática de atos lesivos e tratamento desrespeitoso pela 

empresa requerida. Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque não 

foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha causado 

outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou profissional, além 

de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e 

em estimativa condizente à firmada pelas turmas recursais. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com a extinção do 

processo com resolução do mérito para o fim de: a) CONDENAR a 

empresa Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a pagar indenização por 

danos morais ocasionados a parte Requerente ELIAS MOREIRA DOS 

SANTOS no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor com incidência 

de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta 

sentença (súmula 362 STJ); b) CONDENAR a empresa Requerida 

NOROESTE IMÓVEIS LTDA a restituir, em dobro, os valores de R$ 3.868,74 

(três mil oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos), 

corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do pagamento e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (arts. 404 e 

405 CC). Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 19 de 

Junho de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do 

artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, 

para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante 

nos autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 19 de junho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 
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NOVAIS REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e bem instruído 

a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de 

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE 

VALORES E REPETIÇÃO DO INDEBITO propostas por ELIANE MARTINS DA 

SILVA NOVAIS em face de NOROESTE IMÓVEIS LTDA, onde a parte 

requerente narra, em síntese, que adquiriu da empresa requerida um Lote 

de terra localizado no Loteamento Jardim Noroeste, pagando de entrada o 

valor de R$ 4.752,00 (quatro mil setecentos e cinquenta e dois reais) do 

valor total do terreno e assinando no ato o respectivo contrato de adesão 

de compra e venda. Aduz que posteriormente ao chegar em sua casa, 

analisou o referido contrato e notou que a requerida não havia efetuado o 

abatimento do valor de entrada. Assim, procurou a Imobiliária Água Boa, 

empresa responsável pela vendas dos lotes, para que pudesse realizar 

as devidas alterações no contrato e passar a constar o valor pago de 

entrada, sem no entanto lograr êxito. Por fim, assevera que tomou 

conhecimento que a respectiva empresa ora demandada teve seus bens 

bloqueados pela Justiça Federal por Lavagem de Dinheiro, bem como teve 

decretada a prisão de todos os envolvidos, motivo pela qual busca pela 

condenação da requerida em ressarcimento dos valores pagos, bem como 

indenização por danos morais que entende ter sofrido em razão desses 

fatos. No mérito, a Requerida confirma a existência da relação contratual, 

aduzindo, em apertada síntese, que jamais recebeu qualquer valor a título 

de sinal sobre o imóvel, uma vez que o preço e condições de 

financiamento estavam devidamente detalhadas no respectivo contrato, 

bem como pela inexistência do dever de indenizar, pugnando ao final pela 

improcedência de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Primeiramente 

urge salientar que no caso em tela a relação existente entre as partes é a 

de consumo, ante o fato de aquele ter adquirido o lote de terra de 

propriedade da Requerida, devendo portanto serem analisados sob a 

égide da Lei 8.078/90. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Requerente, como consumidor em relação à 

Requerida, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Requerida provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em cobrança 

indevida de valores – a parte Requerente não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Requerente de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Requerente não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o Requerida a 

comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No caso em comento, 

verifico que a parte Requerente logrou êxito em comprovar a 

verossimilhança de suas alegações, colacionando documentos como 

proposta de compra de terreno e recibos de pagamento, além das 

testemunhas ouvidas em juízo que confirmaram todas as alegações de 

sua inicial. Era ônus da empresa Requerida, contudo, comprovar de forma 

estreme de dúvidas, que jamais efetuou qualquer cobrança indevida de 

valores para aquisição do imóvel, ônus que lhe incumbia, não cumprindo 

assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Ademais, não 

prospera a alegação de que “não há nos autos a presença de prova 

escrita ou equivalente, que comprove, de forma inequívoca, na forma de 

recibo de pagamento, demonstrativo ou quaisquer outros indícios que 

indiquem o pagamento à título de entrada ou sinal no ato da compra do 

imóvel”, pois restou claro no entendimento deste juízo, ao ouvir a 

testemunha arrolada pela parte Requerente, esta sendo categórica em 

afirmar que presenciou o autor desembolsando o valor de R$ 4.752,00 

(quatro mil setecentos e cinquenta e dois reais) a título de entrada, não 

restando qualquer margem para dúvidas quanto a cobrança indevida pela 

parte requerida. Outrossim, importante dar relevo que também não 

prospera a alegação por parte da Requerida sobre a juntada de 

comprovantes de pagamento como requisito fundamental a fim de amparar 

a pretensão da parte autora sobre a devolução dos valores, pois da 

mesma forma, restou claro no entendimento deste julgador que a parte 

autora efetuou o pagamento induzida a erro acreditando estar disposto no 

contrato a cláusula referente a entrada dos 5% (cinco por cento) do valor 
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do imóvel. No que tange a taxa de corretagem, imperioso destacar, 

contudo, que o STJ entendeu ser válida. Entretanto, deve haver a 

necessidade de clareza e transparência na previsão contratual ao 

transferir o pagamento para o promitente-comprador nos contratos de 

compra-venda dos terrenos, sendo que o custo deve ser previamente 

informado, especificando o valor do imóvel e especificando o valor da 

comissão de corretagem, ainda que paga destacadamente. Assim, o dever 

de informação é cumprido quando o consumidor é informado até o 

momento da celebração do contrato acerca do preço total da unidade 

imobiliária, incluído nesse montante o valor da comissão de corretagem, o 

que não ocorreu no presente caso. Dessa forma, tenho que a presente 

situação não demanda maiores explicações, posto que restou 

devidamente comprovado a falha na prestação de serviços da empresa 

Requerida, em realizar cobrança indevida sem dispor no contrato as 

condições a que foi submetido a parte Requerente. DA REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO Para admissão e acatamento do pedido de restituição do indébito 

deve preencher alguns pressupostos: 1) Enriquecimento pela parte 

Requerida; 2) Empobrecimento do autor da ação; 3) relação de 

causalidade entre o empobrecimento da autora e enriquecimento da ré; 4) 

ausência de causa, ou seja, o pagamento indevido deve ser imotivado. 

Diante disso, entendo que cabe repetição do indébito, posto que restou 

comprovado o empobrecimento da parte autora da ação e relação de 

causalidade entre o empobrecimento da autora e enriquecimento da 

Requerida. Assim, com base nos documentos e informações da parte 

autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 2.376,00 (dois mil trezentos 

e setenta e seis reais), que foram cobrados indevidamente da parte 

Requerente, ao qual deverão ser restituídos, em dobro, devidamente 

atualizados. DO DANO MORAL A omissão por parte da empresa em 

informar corretamente e de forma clara ao consumidor faz com que o 

mesmo seja induzido a erro, descumprindo assim um dos princípios 

norteadores da relação de consumo que é a transparência, bem como ao 

que determina o art. 31 da Lei 8.078/90 que diz: “ Art. 31. A oferta e 

apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações 

corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas 

características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, 

prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os 

riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.” Esse 

tipo de comportamento por parte das empresas imobiliárias lesa o 

consumidor que se vê enrolado em dívidas crescentes, causando-lhe 

muitas vezes danos irreparáveis e diminuição considerável de seu 

patrimônio, como no caso em tela. Ressalto que dispõe o Código de 

Defesa do Consumidor que os serviços oferecidos pela Requerida devem 

ser prestados de forma eficaz e eficiente, com clareza nas informações 

que não submetam o consumidor a excessiva onerosidade. Tal fato, de 

regra, não gera danos morais. Porém, o desgaste emocional a que foi 

submetido o consumidor, na busca de solução para o caso, com 

sucessão de ligações e visitas constantes nos escritórios da Requerida 

ante o sonho da casa própria, não pode ser considerado como mero 

aborrecimento ou contratempo normal da vida cotidiana. O procedimento, 

denotando falha na prestação do serviço, indubitavelmente ultrapassa a 

barreira do suportável pelo cidadão comum. A figura do dano moral é 

apenas uma consequência lógica e inevitável da sucessão de incômodos 

causados pela conduta da empresa requerida, pela quebra da paz social 

da parte autora. É fato certo que essa sucessão de falhas na prestação 

do serviço causa dissabores e transtornos ao consumidor que 

experimenta toda a sorte de incômodos nos infindáveis contatos com a 

empresa responsável visando à solução do problema, bem como se vê em 

uma situação que se complica cada vez mais. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - X - “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” É pacífico o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano 

moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 

causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restaram 

devidamente caracterizados. Na qualidade de consumidor, o Reclamante 

tem a seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6.º da legislação de 

regência, entre eles a plenitude da reparação dos danos, a par da 

responsabilidade civil objetiva e solidária das empresas (Arts. 6.º e 14 da 

Lei 8.078/90). Ademais, considerando o disposto nos artigos 

referenciados, friso que a Requerida não se eximiu de sua 

responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, § 3º do mesmo códex, 

motivo por que entendo que tal defeito na prestação é inadmissível e 

enseja dano moral, dado o seu caráter punitivo. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, 

a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” Portanto, a Requerida 

faz jus à reparação pelos danos morais causados à parte autora, haja 

vista os defeituosos serviços epigrafados terem causado abalo a um dos 

atributos da sua personalidade (dignidade do consumidor) (Art. 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, c/c Art. 186 do Código Civil e Arts. 6º, VI e 

14 da Lei 8.078/90). No que pertine ao quantum a ser indenizado, a melhor 

orientação jurídica orienta-se pelo critério da razoabilidade, levando-se em 

consideração as peculiaridades de cada caso, o abalo efetivamente 

sofrido e o caráter pedagógico do instituto, de modo a se evitar o 

enriquecimento ilícito e a indústria do dano moral. Com efeito, de acordo 

com os critérios supra mencionados e levando-se em consideração que a 

Requerida efetuou a cobrança indevida de forma intencional, bem como 

pela ausência de dados acerca da situação econômica da parte autora, 

segundo penso, a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se 

moderada e suficiente para promover a reparação da lesão suportada 

pela vítima, servindo de desestímulo à prática de atos lesivos e tratamento 

desrespeitoso pela empresa requerida. Deixo de adotar a estimativa da 

inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato 

tenha causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pelas turmas 

recursais. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com 

a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de: a) 

CONDENAR a empresa Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a pagar 

indenização por danos morais ocasionados a parte Requerente ELIANE 

MARTINS DA SILVA NOVAIS no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 

405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de 

publicação desta sentença (súmula 362 STJ); b) CONDENAR a empresa 

Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a restituir, em dobro, os valores de 

R$ 2.376,00 (dois mil trezentos e setenta e seis reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC desde a data do pagamento e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês desde a citação (arts. 404 e 405 CC). Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 19 de Junho de 

2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 

caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 19 de junho de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito
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REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE 

VALORES E REPETIÇÃO DO INDEBITO propostas por RICARDO MAZUREKI 

em face de NOROESTE IMÓVEIS LTDA, onde a parte requerente narra, em 

síntese, que adquiriu da empresa requerida um Lote de terra localizado no 

Loteamento Jardim Noroeste, pagando de entrada o valor de 5% (cinco 

por cento) do valor total do terreno e assinando no ato o respectivo 

contrato de adesão de compra e venda. Aduz que posteriormente ao 

chegar em sua casa, analisou o referido contrato e notou que a requerida 

não havia efetuado o abatimento do valor de entrada. Assim, procurou a 

Imobiliária Água Boa, empresa responsável pela vendas dos lotes, para 

que pudesse realizar as devidas alterações no contrato e passar a 

constar o valor pago de entrada, sem no entanto lograr êxito. Por fim, 

assevera que tomou conhecimento que a respectiva empresa ora 

demandada teve seus bens bloqueados pela Justiça Federal por Lavagem 

de Dinheiro, bem como teve decretada a prisão de todos os envolvidos, 

motivo pela qual busca pela condenação da requerida em ressarcimento 

dos valores pagos, bem como indenização por danos morais que entende 

ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, a Requerida confirma a 

existência da relação contratual, aduzindo, em apertada síntese, que 

jamais recebeu qualquer valor a título de sinal sobre o imóvel, uma vez que 

o preço e condições de financiamento estavam devidamente detalhadas 

no respectivo contrato, bem como pela inexistência do dever de indenizar, 

pugnando ao final pela improcedência de todos os pedidos da inicial. Pois 

bem. Primeiramente urge salientar que no caso em tela a relação existente 

entre as partes é a de consumo, ante o fato de aquele ter adquirido o lote 

de terra de propriedade da Requerida, devendo portanto serem analisados 

sob a égide da Lei 8.078/90. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Requerente, como consumidor em relação à 

Requerida, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Requerida provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em cobrança 

indevida de valores – a parte Requerente não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Requerente de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Requerente não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o Requerida a 

comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No caso em comento, 

verifico que a parte Requerente logrou êxito em comprovar a 

verossimilhança de suas alegações, colacionando documentos como 

proposta de compra de terreno e recibos de pagamento, além das 

testemunhas ouvidas em juízo que confirmaram todas as alegações de 

sua inicial. Era ônus da empresa Requerida, contudo, comprovar de forma 

estreme de dúvidas, que jamais efetuou qualquer cobrança indevida de 

valores para aquisição do imóvel, ônus que lhe incumbia, não cumprindo 

assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Ademais, não 

prospera a alegação de que “não há nos autos a presença de prova 

escrita ou equivalente, que comprove, de forma inequívoca, na forma de 

recibo de pagamento, demonstrativo ou quaisquer outros indícios que 

indiquem o pagamento à título de entrada ou sinal no ato da compra do 

imóvel”, pois restou claro no entendimento deste juízo, ao ouvir as 

testemunhas arroladas pela parte Requerente, estas sendo categóricas 

em afirmar que era prática comum a exigência de entrada no valor de 5% 

do valor total do terreno, não restando qualquer margem para dúvidas 

quanto a essa exigência indevida e o pagamento pela parte Requerente. 

Outrossim, importante dar relevo que também não prospera a alegação por 

parte da Requerida sobre a juntada de comprovantes de pagamento como 

requisito fundamental a fim de amparar a pretensão da parte autora sobre 

a devolução dos valores, pois da mesma forma, restou claro no 

entendimento deste julgador que a parte autora efetuou o pagamento 

induzida a erro acreditando estar disposto no contrato a cláusula 

referente a entrada dos 5% (cinco por cento) do valor do imóvel. No que 

tange a taxa de corretagem, imperioso destacar, contudo, que o STJ 

entendeu ser válida. Entretanto, deve haver a necessidade de clareza e 

transparência na previsão contratual ao transferir o pagamento para o 

promitente-comprador nos contratos de compra-venda dos terrenos, 

sendo que o custo deve ser previamente informado, especificando o valor 

do imóvel e especificando o valor da comissão de corretagem, ainda que 

paga destacadamente. Assim, o dever de informação é cumprido quando 

o consumidor é informado até o momento da celebração do contrato 

acerca do preço total da unidade imobiliária, incluído nesse montante o 

valor da comissão de corretagem, o que não ocorreu no presente caso. 

Dessa forma, tenho que a presente situação não demanda maiores 

explicações, posto que restou devidamente comprovado a falha na 

prestação de serviços da empresa Requerida, em realizar cobrança 

indevida sem dispor no contrato as condições a que foi submetido a parte 

Requerente. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO Para admissão e acatamento do 

pedido de restituição do indébito deve preencher alguns pressupostos: 1) 

Enriquecimento pela parte Requerida; 2) Empobrecimento do autor da 

ação; 3) relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da ré; 4) ausência de causa, ou seja, o pagamento 

indevido deve ser imotivado. Diante disso, entendo que cabe repetição do 

indébito, posto que restou comprovado o empobrecimento da parte autora 

da ação e relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da Requerida. Assim, com base nos documentos e 

informações da parte autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais), que foram cobrados indevidamente 

da parte Requerente, ao qual deverão ser restituídos, em dobro, 

devidamente atualizados. DO DANO MORAL A omissão por parte da 

empresa em informar corretamente e de forma clara ao consumidor faz 

com que o mesmo seja induzido a erro, descumprindo assim um dos 

princípios norteadores da relação de consumo que é a transparência, bem 

como ao que determina o art. 31 da Lei 8.078/90 que diz: “ Art. 31. A 

oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar 

informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua 

portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, 

composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros 

dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança 

dos consumidores.” Esse tipo de comportamento por parte das empresas 

imobiliárias lesa o consumidor que se vê enrolado em dívidas crescentes, 

causando-lhe muitas vezes danos irreparáveis e diminuição considerável 

de seu patrimônio, como no caso em tela. Ressalto que dispõe o Código de 

Defesa do Consumidor que os serviços oferecidos pela Requerida devem 

ser prestados de forma eficaz e eficiente, com clareza nas informações 

que não submetam o consumidor a excessiva onerosidade. Tal fato, de 

regra, não gera danos morais. Porém, o desgaste emocional a que foi 

submetido o consumidor, na busca de solução para o caso, com 

sucessão de ligações e visitas constantes nos escritórios da Requerida 

ante o sonho da casa própria, não pode ser considerado como mero 

aborrecimento ou contratempo normal da vida cotidiana. O procedimento, 

denotando falha na prestação do serviço, indubitavelmente ultrapassa a 

barreira do suportável pelo cidadão comum. A figura do dano moral é 

apenas uma consequência lógica e inevitável da sucessão de incômodos 

causados pela conduta da empresa requerida, pela quebra da paz social 

da parte autora. É fato certo que essa sucessão de falhas na prestação 

do serviço causa dissabores e transtornos ao consumidor que 

experimenta toda a sorte de incômodos nos infindáveis contatos com a 

empresa responsável visando à solução do problema, bem como se vê em 

uma situação que se complica cada vez mais. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - X - “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” É pacífico o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano 

moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 

causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restaram 

devidamente caracterizados. Na qualidade de consumidor, o Reclamante 

tem a seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6.º da legislação de 
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regência, entre eles a plenitude da reparação dos danos, a par da 

responsabilidade civil objetiva e solidária das empresas (Arts. 6.º e 14 da 

Lei 8.078/90). Ademais, considerando o disposto nos artigos 

referenciados, friso que a Requerida não se eximiu de sua 

responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, § 3º do mesmo códex, 

motivo por que entendo que tal defeito na prestação é inadmissível e 

enseja dano moral, dado o seu caráter punitivo. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, 

a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” Portanto, a Requerida 

faz jus à reparação pelos danos morais causados à parte autora, haja 

vista os defeituosos serviços epigrafados terem causado abalo a um dos 

atributos da sua personalidade (dignidade do consumidor) (Art. 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, c/c Art. 186 do Código Civil e Arts. 6º, VI e 

14 da Lei 8.078/90). No que pertine ao quantum a ser indenizado, a melhor 

orientação jurídica orienta-se pelo critério da razoabilidade, levando-se em 

consideração as peculiaridades de cada caso, o abalo efetivamente 

sofrido e o caráter pedagógico do instituto, de modo a se evitar o 

enriquecimento ilícito e a indústria do dano moral. Com efeito, de acordo 

com os critérios supra mencionados e levando-se em consideração que a 

Requerida efetuou a cobrança indevida de forma intencional, bem como 

pela ausência de dados acerca da situação econômica da parte autora, 

segundo penso, a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se 

moderada e suficiente para promover a reparação da lesão suportada 

pela vítima, servindo de desestímulo à prática de atos lesivos e tratamento 

desrespeitoso pela empresa requerida. Deixo de adotar a estimativa da 

inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato 

tenha causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pelas turmas 

recursais. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com 

a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de: a) 

CONDENAR a empresa Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a pagar 

indenização por danos morais ocasionados a parte Requerente RICARDO 

MAZUREKI no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor com incidência 

de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta 

sentença (súmula 362 STJ); b) CONDENAR a empresa Requerida 

NOROESTE IMÓVEIS LTDA a restituir, em dobro, os valores de R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a 

data do pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação (arts. 404 e 405 CC). Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 19 de Junho de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 19 de junho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001746-44.2017.8.11.0021 REQUERENTE: UEZIO PULCENA ROSA 

REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE 

VALORES E REPETIÇÃO DO INDEBITO propostas por UEZIO PULCENA 

ROSA em face de NOROESTE IMÓVEIS LTDA, onde a parte requerente 

narra, em síntese, que adquiriu da empresa requerida um Lote de terra 

localizado no Loteamento Jardim Noroeste, pagando de entrada o valor de 

5% (cinco por cento) do valor total do terreno e assinando no ato o 

respectivo contrato de adesão de compra e venda. Aduz que 

posteriormente ao chegar em sua casa, analisou o referido contrato e 

notou que a requerida não havia efetuado o abatimento do valor de 

entrada. Assim, procurou a Imobiliária Água Boa, empresa responsável 

pela vendas dos lotes, para que pudesse realizar as devidas alterações 

no contrato e passar a constar o valor pago de entrada, sem no entanto 

lograr êxito. Por fim, assevera que tomou conhecimento que a respectiva 

empresa ora demandada teve seus bens bloqueados pela Justiça Federal 

por Lavagem de Dinheiro, bem como teve decretada a prisão de todos os 

envolvidos, motivo pela qual busca pela condenação da requerida em 

ressarcimento dos valores pagos, bem como indenização por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, a 

Requerida confirma a existência da relação contratual, aduzindo, em 

apertada síntese, que jamais recebeu qualquer valor a título de sinal sobre 

o imóvel, uma vez que o preço e condições de financiamento estavam 

devidamente detalhadas no respectivo contrato, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar, pugnando ao final pela improcedência 

de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Primeiramente urge salientar que 

no caso em tela a relação existente entre as partes é a de consumo, ante 

o fato de aquele ter adquirido o lote de terra de propriedade da Requerida, 

devendo portanto serem analisados sob a égide da Lei 8.078/90. Resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Requerente, 

como consumidor em relação à Requerida, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Requerida 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em cobrança indevida de valores – a parte 

Requerente não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Requerente de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Requerente não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Requerida a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte Requerente 

logrou êxito em comprovar a verossimilhança de suas alegações, 

colacionando documentos como proposta de compra de terreno e boletos 

para pagamento das parcelas, além das testemunhas ouvidas em juízo 

que confirmaram todas as alegações de sua inicial. Era ônus da empresa 

Requerida, contudo, comprovar de forma estreme de dúvidas, que jamais 

efetuou qualquer cobrança indevida de valores para aquisição do imóvel, 

ônus que lhe incumbia, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, 

inciso II do NCPC. Ademais, não prospera a alegação de que “não há nos 

autos a presença de prova escrita ou equivalente, que comprove, de 

forma inequívoca, na forma de recibo de pagamento, demonstrativo ou 

quaisquer outros indícios que indiquem o pagamento à título de entrada ou 

sinal no ato da compra do imóvel”, pois restou claro no entendimento deste 

juízo, ao ouvir as testemunhas arroladas pela parte Requerente, estas 

sendo categóricas em afirmar que era prática comum a exigência de 

entrada no valor de 5% do valor total do terreno, não restando qualquer 

margem para dúvidas quanto a essa exigência indevida e o pagamento 

pela parte Requerente. Outrossim, importante dar relevo que também não 
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prospera a alegação por parte da Requerida sobre a juntada de 

comprovantes de pagamento como requisito fundamental a fim de amparar 

a pretensão da parte autora sobre a devolução dos valores, pois da 

mesma forma, restou claro no entendimento deste julgador que a parte 

autora efetuou o pagamento induzida a erro acreditando estar disposto no 

contrato a cláusula referente a entrada dos 5% (cinco por cento) do valor 

do imóvel. No que tange a taxa de corretagem, imperioso destacar, 

contudo, que o STJ entendeu ser válida. Entretanto, deve haver a 

necessidade de clareza e transparência na previsão contratual ao 

transferir o pagamento para o promitente-comprador nos contratos de 

compra-venda dos terrenos, sendo que o custo deve ser previamente 

informado, especificando o valor do imóvel e especificando o valor da 

comissão de corretagem, ainda que paga destacadamente. Assim, o dever 

de informação é cumprido quando o consumidor é informado até o 

momento da celebração do contrato acerca do preço total da unidade 

imobiliária, incluído nesse montante o valor da comissão de corretagem, o 

que não ocorreu no presente caso. Dessa forma, tenho que a presente 

situação não demanda maiores explicações, posto que restou 

devidamente comprovado a falha na prestação de serviços da empresa 

Requerida, em realizar cobrança indevida sem dispor no contrato as 

condições a que foi submetido a parte Requerente. DA REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO Para admissão e acatamento do pedido de restituição do indébito 

deve preencher alguns pressupostos: 1) Enriquecimento pela parte 

Requerida; 2) Empobrecimento do autor da ação; 3) relação de 

causalidade entre o empobrecimento da autora e enriquecimento da ré; 4) 

ausência de causa, ou seja, o pagamento indevido deve ser imotivado. 

Diante disso, entendo que cabe repetição do indébito, posto que restou 

comprovado o empobrecimento da parte autora da ação e relação de 

causalidade entre o empobrecimento da autora e enriquecimento da 

Requerida. Assim, com base nos documentos e informações da parte 

autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 1.750,00 (um mil setecentos 

e cinquenta reais), que foram cobrados indevidamente da parte 

Requerente, ao qual deverão ser restituídos, em dobro, devidamente 

atualizados. DO DANO MORAL A omissão por parte da empresa em 

informar corretamente e de forma clara ao consumidor faz com que o 

mesmo seja induzido a erro, descumprindo assim um dos princípios 

norteadores da relação de consumo que é a transparência, bem como ao 

que determina o art. 31 da Lei 8.078/90 que diz: “ Art. 31. A oferta e 

apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações 

corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas 

características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, 

prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os 

riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.” Esse 

tipo de comportamento por parte das empresas imobiliárias lesa o 

consumidor que se vê enrolado em dívidas crescentes, causando-lhe 

muitas vezes danos irreparáveis e diminuição considerável de seu 

patrimônio, como no caso em tela. Ressalto que dispõe o Código de 

Defesa do Consumidor que os serviços oferecidos pela Requerida devem 

ser prestados de forma eficaz e eficiente, com clareza nas informações 

que não submetam o consumidor a excessiva onerosidade. Tal fato, de 

regra, não gera danos morais. Porém, o desgaste emocional a que foi 

submetido o consumidor, na busca de solução para o caso, com 

sucessão de ligações e visitas constantes nos escritórios da Requerida 

ante o sonho da casa própria, não pode ser considerado como mero 

aborrecimento ou contratempo normal da vida cotidiana. O procedimento, 

denotando falha na prestação do serviço, indubitavelmente ultrapassa a 

barreira do suportável pelo cidadão comum. A figura do dano moral é 

apenas uma consequência lógica e inevitável da sucessão de incômodos 

causados pela conduta da empresa requerida, pela quebra da paz social 

da parte autora. É fato certo que essa sucessão de falhas na prestação 

do serviço causa dissabores e transtornos ao consumidor que 

experimenta toda a sorte de incômodos nos infindáveis contatos com a 

empresa responsável visando à solução do problema, bem como se vê em 

uma situação que se complica cada vez mais. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - X - “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” É pacífico o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano 

moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 

causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restaram 

devidamente caracterizados. Na qualidade de consumidor, o Reclamante 

tem a seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6.º da legislação de 

regência, entre eles a plenitude da reparação dos danos, a par da 

responsabilidade civil objetiva e solidária das empresas (Arts. 6.º e 14 da 

Lei 8.078/90). Ademais, considerando o disposto nos artigos 

referenciados, friso que a Requerida não se eximiu de sua 

responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, § 3º do mesmo códex, 

motivo por que entendo que tal defeito na prestação é inadmissível e 

enseja dano moral, dado o seu caráter punitivo. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, 

a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” Portanto, a Requerida 

faz jus à reparação pelos danos morais causados à parte autora, haja 

vista os defeituosos serviços epigrafados terem causado abalo a um dos 

atributos da sua personalidade (dignidade do consumidor) (Art. 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, c/c Art. 186 do Código Civil e Arts. 6º, VI e 

14 da Lei 8.078/90). No que pertine ao quantum a ser indenizado, a melhor 

orientação jurídica orienta-se pelo critério da razoabilidade, levando-se em 

consideração as peculiaridades de cada caso, o abalo efetivamente 

sofrido e o caráter pedagógico do instituto, de modo a se evitar o 

enriquecimento ilícito e a indústria do dano moral. Com efeito, de acordo 

com os critérios supra mencionados e levando-se em consideração que a 

Requerida efetuou a cobrança indevida de forma intencional, bem como 

pela ausência de dados acerca da situação econômica da parte autora, 

segundo penso, a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se 

moderada e suficiente para promover a reparação da lesão suportada 

pela vítima, servindo de desestímulo à prática de atos lesivos e tratamento 

desrespeitoso pela empresa requerida. Deixo de adotar a estimativa da 

inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato 

tenha causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pelas turmas 

recursais. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com 

a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de: a) 

CONDENAR a empresa Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a pagar 

indenização por danos morais ocasionados a parte Requerente UEZIO 

PULCENA ROSA no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ); b) CONDENAR a empresa Requerida 

NOROESTE IMÓVEIS LTDA a restituir, em dobro, os valores de R$ 1.750,00 

(um mil setecentos e cinquenta reais), corrigidos monetariamente pelo INPC 

desde a data do pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês 

desde a citação (arts. 404 e 405 CC). Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Água Boa/MT, 19 de Junho de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 19 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001746-44.2017.8.11.0021 REQUERENTE: UEZIO PULCENA ROSA 

REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE 

VALORES E REPETIÇÃO DO INDEBITO propostas por UEZIO PULCENA 

ROSA em face de NOROESTE IMÓVEIS LTDA, onde a parte requerente 

narra, em síntese, que adquiriu da empresa requerida um Lote de terra 

localizado no Loteamento Jardim Noroeste, pagando de entrada o valor de 

5% (cinco por cento) do valor total do terreno e assinando no ato o 

respectivo contrato de adesão de compra e venda. Aduz que 

posteriormente ao chegar em sua casa, analisou o referido contrato e 

notou que a requerida não havia efetuado o abatimento do valor de 

entrada. Assim, procurou a Imobiliária Água Boa, empresa responsável 

pela vendas dos lotes, para que pudesse realizar as devidas alterações 

no contrato e passar a constar o valor pago de entrada, sem no entanto 

lograr êxito. Por fim, assevera que tomou conhecimento que a respectiva 

empresa ora demandada teve seus bens bloqueados pela Justiça Federal 

por Lavagem de Dinheiro, bem como teve decretada a prisão de todos os 

envolvidos, motivo pela qual busca pela condenação da requerida em 

ressarcimento dos valores pagos, bem como indenização por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, a 

Requerida confirma a existência da relação contratual, aduzindo, em 

apertada síntese, que jamais recebeu qualquer valor a título de sinal sobre 

o imóvel, uma vez que o preço e condições de financiamento estavam 

devidamente detalhadas no respectivo contrato, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar, pugnando ao final pela improcedência 

de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Primeiramente urge salientar que 

no caso em tela a relação existente entre as partes é a de consumo, ante 

o fato de aquele ter adquirido o lote de terra de propriedade da Requerida, 

devendo portanto serem analisados sob a égide da Lei 8.078/90. Resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Requerente, 

como consumidor em relação à Requerida, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Requerida 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em cobrança indevida de valores – a parte 

Requerente não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Requerente de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Requerente não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Requerida a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte Requerente 

logrou êxito em comprovar a verossimilhança de suas alegações, 

colacionando documentos como proposta de compra de terreno e boletos 

para pagamento das parcelas, além das testemunhas ouvidas em juízo 

que confirmaram todas as alegações de sua inicial. Era ônus da empresa 

Requerida, contudo, comprovar de forma estreme de dúvidas, que jamais 

efetuou qualquer cobrança indevida de valores para aquisição do imóvel, 

ônus que lhe incumbia, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, 

inciso II do NCPC. Ademais, não prospera a alegação de que “não há nos 

autos a presença de prova escrita ou equivalente, que comprove, de 

forma inequívoca, na forma de recibo de pagamento, demonstrativo ou 

quaisquer outros indícios que indiquem o pagamento à título de entrada ou 

sinal no ato da compra do imóvel”, pois restou claro no entendimento deste 

juízo, ao ouvir as testemunhas arroladas pela parte Requerente, estas 

sendo categóricas em afirmar que era prática comum a exigência de 

entrada no valor de 5% do valor total do terreno, não restando qualquer 

margem para dúvidas quanto a essa exigência indevida e o pagamento 

pela parte Requerente. Outrossim, importante dar relevo que também não 

prospera a alegação por parte da Requerida sobre a juntada de 

comprovantes de pagamento como requisito fundamental a fim de amparar 

a pretensão da parte autora sobre a devolução dos valores, pois da 

mesma forma, restou claro no entendimento deste julgador que a parte 

autora efetuou o pagamento induzida a erro acreditando estar disposto no 

contrato a cláusula referente a entrada dos 5% (cinco por cento) do valor 

do imóvel. No que tange a taxa de corretagem, imperioso destacar, 

contudo, que o STJ entendeu ser válida. Entretanto, deve haver a 

necessidade de clareza e transparência na previsão contratual ao 

transferir o pagamento para o promitente-comprador nos contratos de 

compra-venda dos terrenos, sendo que o custo deve ser previamente 

informado, especificando o valor do imóvel e especificando o valor da 

comissão de corretagem, ainda que paga destacadamente. Assim, o dever 

de informação é cumprido quando o consumidor é informado até o 

momento da celebração do contrato acerca do preço total da unidade 

imobiliária, incluído nesse montante o valor da comissão de corretagem, o 

que não ocorreu no presente caso. Dessa forma, tenho que a presente 

situação não demanda maiores explicações, posto que restou 

devidamente comprovado a falha na prestação de serviços da empresa 

Requerida, em realizar cobrança indevida sem dispor no contrato as 

condições a que foi submetido a parte Requerente. DA REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO Para admissão e acatamento do pedido de restituição do indébito 

deve preencher alguns pressupostos: 1) Enriquecimento pela parte 

Requerida; 2) Empobrecimento do autor da ação; 3) relação de 

causalidade entre o empobrecimento da autora e enriquecimento da ré; 4) 

ausência de causa, ou seja, o pagamento indevido deve ser imotivado. 

Diante disso, entendo que cabe repetição do indébito, posto que restou 

comprovado o empobrecimento da parte autora da ação e relação de 

causalidade entre o empobrecimento da autora e enriquecimento da 

Requerida. Assim, com base nos documentos e informações da parte 

autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 1.750,00 (um mil setecentos 

e cinquenta reais), que foram cobrados indevidamente da parte 

Requerente, ao qual deverão ser restituídos, em dobro, devidamente 

atualizados. DO DANO MORAL A omissão por parte da empresa em 

informar corretamente e de forma clara ao consumidor faz com que o 

mesmo seja induzido a erro, descumprindo assim um dos princípios 

norteadores da relação de consumo que é a transparência, bem como ao 

que determina o art. 31 da Lei 8.078/90 que diz: “ Art. 31. A oferta e 

apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações 

corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas 

características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, 

prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os 

riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.” Esse 

tipo de comportamento por parte das empresas imobiliárias lesa o 

consumidor que se vê enrolado em dívidas crescentes, causando-lhe 

muitas vezes danos irreparáveis e diminuição considerável de seu 

patrimônio, como no caso em tela. Ressalto que dispõe o Código de 

Defesa do Consumidor que os serviços oferecidos pela Requerida devem 

ser prestados de forma eficaz e eficiente, com clareza nas informações 

que não submetam o consumidor a excessiva onerosidade. Tal fato, de 

regra, não gera danos morais. Porém, o desgaste emocional a que foi 

submetido o consumidor, na busca de solução para o caso, com 

sucessão de ligações e visitas constantes nos escritórios da Requerida 

ante o sonho da casa própria, não pode ser considerado como mero 

aborrecimento ou contratempo normal da vida cotidiana. O procedimento, 

denotando falha na prestação do serviço, indubitavelmente ultrapassa a 

barreira do suportável pelo cidadão comum. A figura do dano moral é 

apenas uma consequência lógica e inevitável da sucessão de incômodos 

causados pela conduta da empresa requerida, pela quebra da paz social 

da parte autora. É fato certo que essa sucessão de falhas na prestação 

do serviço causa dissabores e transtornos ao consumidor que 

experimenta toda a sorte de incômodos nos infindáveis contatos com a 

empresa responsável visando à solução do problema, bem como se vê em 

uma situação que se complica cada vez mais. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - X - “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” É pacífico o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027920/6/2018 Página 380 de 739



entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano 

moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 

causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restaram 

devidamente caracterizados. Na qualidade de consumidor, o Reclamante 

tem a seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6.º da legislação de 

regência, entre eles a plenitude da reparação dos danos, a par da 

responsabilidade civil objetiva e solidária das empresas (Arts. 6.º e 14 da 

Lei 8.078/90). Ademais, considerando o disposto nos artigos 

referenciados, friso que a Requerida não se eximiu de sua 

responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, § 3º do mesmo códex, 

motivo por que entendo que tal defeito na prestação é inadmissível e 

enseja dano moral, dado o seu caráter punitivo. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, 

a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” Portanto, a Requerida 

faz jus à reparação pelos danos morais causados à parte autora, haja 

vista os defeituosos serviços epigrafados terem causado abalo a um dos 

atributos da sua personalidade (dignidade do consumidor) (Art. 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, c/c Art. 186 do Código Civil e Arts. 6º, VI e 

14 da Lei 8.078/90). No que pertine ao quantum a ser indenizado, a melhor 

orientação jurídica orienta-se pelo critério da razoabilidade, levando-se em 

consideração as peculiaridades de cada caso, o abalo efetivamente 

sofrido e o caráter pedagógico do instituto, de modo a se evitar o 

enriquecimento ilícito e a indústria do dano moral. Com efeito, de acordo 

com os critérios supra mencionados e levando-se em consideração que a 

Requerida efetuou a cobrança indevida de forma intencional, bem como 

pela ausência de dados acerca da situação econômica da parte autora, 

segundo penso, a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se 

moderada e suficiente para promover a reparação da lesão suportada 

pela vítima, servindo de desestímulo à prática de atos lesivos e tratamento 

desrespeitoso pela empresa requerida. Deixo de adotar a estimativa da 

inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato 

tenha causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pelas turmas 

recursais. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com 

a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de: a) 

CONDENAR a empresa Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a pagar 

indenização por danos morais ocasionados a parte Requerente UEZIO 

PULCENA ROSA no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ); b) CONDENAR a empresa Requerida 

NOROESTE IMÓVEIS LTDA a restituir, em dobro, os valores de R$ 1.750,00 

(um mil setecentos e cinquenta reais), corrigidos monetariamente pelo INPC 

desde a data do pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês 

desde a citação (arts. 404 e 405 CC). Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Água Boa/MT, 19 de Junho de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 19 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001761-13.2017.8.11.0021 REQUERENTE: LEUDIMAR RODRIGUES DE 

SOUZA REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e bem instruído 

a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de 

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE 

VALORES E REPETIÇÃO DO INDEBITO propostas por LEUDIMAR 

RODRIGUES DE SOUZA em face de NOROESTE IMÓVEIS LTDA, onde a 

parte requerente narra, em síntese, que adquiriu da empresa requerida um 

Lote de terra localizado no Loteamento Jardim Noroeste, pagando de 

entrada o valor de 5% (cinco por cento) do valor total do terreno e 

assinando no ato o respectivo contrato de adesão de compra e venda. 

Aduz que posteriormente ao chegar em sua casa, analisou o referido 

contrato e notou que a requerida não havia efetuado o abatimento do valor 

de entrada. Assim, procurou a Imobiliária Água Boa, empresa responsável 

pela vendas dos lotes, para que pudesse realizar as devidas alterações 

no contrato e passar a constar o valor pago de entrada, sem no entanto 

lograr êxito. Por fim, assevera que tomou conhecimento que a respectiva 

empresa ora demandada teve seus bens bloqueados pela Justiça Federal 

por Lavagem de Dinheiro, bem como teve decretada a prisão de todos os 

envolvidos, motivo pela qual busca pela condenação da requerida em 

ressarcimento dos valores pagos, bem como indenização por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, a 

Requerida confirma a existência da relação contratual, aduzindo, em 

apertada síntese, que jamais recebeu qualquer valor a título de sinal sobre 

o imóvel, uma vez que o preço e condições de financiamento estavam 

devidamente detalhadas no respectivo contrato, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar, pugnando ao final pela improcedência 

de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Primeiramente urge salientar que 

no caso em tela a relação existente entre as partes é a de consumo, ante 

o fato de aquele ter adquirido o lote de terra de propriedade da Requerida, 

devendo portanto serem analisados sob a égide da Lei 8.078/90. Resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Requerente, 

como consumidor em relação à Requerida, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Requerida 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em cobrança indevida de valores – a parte 

Requerente não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Requerente de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Requerente não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Requerida a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte Requerente 

logrou êxito em comprovar a verossimilhança de suas alegações, 

colacionando documentos como proposta de compra de terreno e boletos 

para pagamento das parcelas, além das testemunhas ouvidas em juízo 

que confirmaram todas as alegações de sua inicial. Era ônus da empresa 

Requerida, contudo, comprovar de forma estreme de dúvidas, que jamais 

efetuou qualquer cobrança indevida de valores para aquisição do imóvel, 

ônus que lhe incumbia, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, 

inciso II do NCPC. Ademais, não prospera a alegação de que “não há nos 

autos a presença de prova escrita ou equivalente, que comprove, de 

forma inequívoca, na forma de recibo de pagamento, demonstrativo ou 

quaisquer outros indícios que indiquem o pagamento à título de entrada ou 
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sinal no ato da compra do imóvel”, pois restou claro no entendimento deste 

juízo, ao ouvir as testemunhas arroladas pela parte Requerente, estas 

sendo categóricas em afirmar que era prática comum a exigência de 

entrada no valor de 5% do valor total do terreno, não restando qualquer 

margem para dúvidas quanto a essa exigência indevida e o pagamento 

pela parte Requerente. Outrossim, importante dar relevo que também não 

prospera a alegação por parte da Requerida sobre a juntada de 

comprovantes de pagamento como requisito fundamental a fim de amparar 

a pretensão da parte autora sobre a devolução dos valores, pois da 

mesma forma, restou claro no entendimento deste julgador que a parte 

autora efetuou o pagamento induzida a erro acreditando estar disposto no 

contrato a cláusula referente a entrada dos 5% (cinco por cento) do valor 

do imóvel. No que tange a taxa de corretagem, imperioso destacar, 

contudo, que o STJ entendeu ser válida. Entretanto, deve haver a 

necessidade de clareza e transparência na previsão contratual ao 

transferir o pagamento para o promitente-comprador nos contratos de 

compra-venda dos terrenos, sendo que o custo deve ser previamente 

informado, especificando o valor do imóvel e especificando o valor da 

comissão de corretagem, ainda que paga destacadamente. Assim, o dever 

de informação é cumprido quando o consumidor é informado até o 

momento da celebração do contrato acerca do preço total da unidade 

imobiliária, incluído nesse montante o valor da comissão de corretagem, o 

que não ocorreu no presente caso. Dessa forma, tenho que a presente 

situação não demanda maiores explicações, posto que restou 

devidamente comprovado a falha na prestação de serviços da empresa 

Requerida, em realizar cobrança indevida sem dispor no contrato as 

condições a que foi submetido a parte Requerente. DA REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO Para admissão e acatamento do pedido de restituição do indébito 

deve preencher alguns pressupostos: 1) Enriquecimento pela parte 

Requerida; 2) Empobrecimento do autor da ação; 3) relação de 

causalidade entre o empobrecimento da autora e enriquecimento da ré; 4) 

ausência de causa, ou seja, o pagamento indevido deve ser imotivado. 

Diante disso, entendo que cabe repetição do indébito, posto que restou 

comprovado o empobrecimento da parte autora da ação e relação de 

causalidade entre o empobrecimento da autora e enriquecimento da 

Requerida. Assim, com base nos documentos e informações da parte 

autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 1.600,00 (um mil e 

seiscentos reais), que foram cobrados indevidamente da parte 

Requerente, ao qual deverão ser restituídos, em dobro, devidamente 

atualizados. DO DANO MORAL A omissão por parte da empresa em 

informar corretamente e de forma clara ao consumidor faz com que o 

mesmo seja induzido a erro, descumprindo assim um dos princípios 

norteadores da relação de consumo que é a transparência, bem como ao 

que determina o art. 31 da Lei 8.078/90 que diz: “ Art. 31. A oferta e 

apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações 

corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas 

características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, 

prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os 

riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.” Esse 

tipo de comportamento por parte das empresas imobiliárias lesa o 

consumidor que se vê enrolado em dívidas crescentes, causando-lhe 

muitas vezes danos irreparáveis e diminuição considerável de seu 

patrimônio, como no caso em tela. Ressalto que dispõe o Código de 

Defesa do Consumidor que os serviços oferecidos pela Requerida devem 

ser prestados de forma eficaz e eficiente, com clareza nas informações 

que não submetam o consumidor a excessiva onerosidade. Tal fato, de 

regra, não gera danos morais. Porém, o desgaste emocional a que foi 

submetido o consumidor, na busca de solução para o caso, com 

sucessão de ligações e visitas constantes nos escritórios da Requerida 

ante o sonho da casa própria, não pode ser considerado como mero 

aborrecimento ou contratempo normal da vida cotidiana. O procedimento, 

denotando falha na prestação do serviço, indubitavelmente ultrapassa a 

barreira do suportável pelo cidadão comum. A figura do dano moral é 

apenas uma consequência lógica e inevitável da sucessão de incômodos 

causados pela conduta da empresa requerida, pela quebra da paz social 

da parte autora. É fato certo que essa sucessão de falhas na prestação 

do serviço causa dissabores e transtornos ao consumidor que 

experimenta toda a sorte de incômodos nos infindáveis contatos com a 

empresa responsável visando à solução do problema, bem como se vê em 

uma situação que se complica cada vez mais. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - X - “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” É pacífico o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano 

moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 

causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restaram 

devidamente caracterizados. Na qualidade de consumidor, o Reclamante 

tem a seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6.º da legislação de 

regência, entre eles a plenitude da reparação dos danos, a par da 

responsabilidade civil objetiva e solidária das empresas (Arts. 6.º e 14 da 

Lei 8.078/90). Ademais, considerando o disposto nos artigos 

referenciados, friso que a Requerida não se eximiu de sua 

responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, § 3º do mesmo códex, 

motivo por que entendo que tal defeito na prestação é inadmissível e 

enseja dano moral, dado o seu caráter punitivo. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, 

a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” Portanto, a Requerida 

faz jus à reparação pelos danos morais causados à parte autora, haja 

vista os defeituosos serviços epigrafados terem causado abalo a um dos 

atributos da sua personalidade (dignidade do consumidor) (Art. 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, c/c Art. 186 do Código Civil e Arts. 6º, VI e 

14 da Lei 8.078/90). No que pertine ao quantum a ser indenizado, a melhor 

orientação jurídica orienta-se pelo critério da razoabilidade, levando-se em 

consideração as peculiaridades de cada caso, o abalo efetivamente 

sofrido e o caráter pedagógico do instituto, de modo a se evitar o 

enriquecimento ilícito e a indústria do dano moral. Com efeito, de acordo 

com os critérios supra mencionados e levando-se em consideração que a 

Requerida efetuou a cobrança indevida de forma intencional, bem como 

pela ausência de dados acerca da situação econômica da parte autora, 

segundo penso, a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se 

moderada e suficiente para promover a reparação da lesão suportada 

pela vítima, servindo de desestímulo à prática de atos lesivos e tratamento 

desrespeitoso pela empresa requerida. Deixo de adotar a estimativa da 

inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato 

tenha causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pelas turmas 

recursais. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com 

a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de: a) 

CONDENAR a empresa Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a pagar 

indenização por danos morais ocasionados a parte Requerente LEUDIMAR 

RODRIGUES DE SOUZA no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor 

com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 

do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de 

publicação desta sentença (súmula 362 STJ); b) CONDENAR a empresa 

Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a restituir, em dobro, os valores de 

R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), corrigidos monetariamente pelo 

INPC desde a data do pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês desde a citação (arts. 404 e 405 CC). Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 19 de Junho de 2018. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 19 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001761-13.2017.8.11.0021 REQUERENTE: LEUDIMAR RODRIGUES DE 

SOUZA REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e bem instruído 

a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de 

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE 

VALORES E REPETIÇÃO DO INDEBITO propostas por LEUDIMAR 

RODRIGUES DE SOUZA em face de NOROESTE IMÓVEIS LTDA, onde a 

parte requerente narra, em síntese, que adquiriu da empresa requerida um 

Lote de terra localizado no Loteamento Jardim Noroeste, pagando de 

entrada o valor de 5% (cinco por cento) do valor total do terreno e 

assinando no ato o respectivo contrato de adesão de compra e venda. 

Aduz que posteriormente ao chegar em sua casa, analisou o referido 

contrato e notou que a requerida não havia efetuado o abatimento do valor 

de entrada. Assim, procurou a Imobiliária Água Boa, empresa responsável 

pela vendas dos lotes, para que pudesse realizar as devidas alterações 

no contrato e passar a constar o valor pago de entrada, sem no entanto 

lograr êxito. Por fim, assevera que tomou conhecimento que a respectiva 

empresa ora demandada teve seus bens bloqueados pela Justiça Federal 

por Lavagem de Dinheiro, bem como teve decretada a prisão de todos os 

envolvidos, motivo pela qual busca pela condenação da requerida em 

ressarcimento dos valores pagos, bem como indenização por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, a 

Requerida confirma a existência da relação contratual, aduzindo, em 

apertada síntese, que jamais recebeu qualquer valor a título de sinal sobre 

o imóvel, uma vez que o preço e condições de financiamento estavam 

devidamente detalhadas no respectivo contrato, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar, pugnando ao final pela improcedência 

de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Primeiramente urge salientar que 

no caso em tela a relação existente entre as partes é a de consumo, ante 

o fato de aquele ter adquirido o lote de terra de propriedade da Requerida, 

devendo portanto serem analisados sob a égide da Lei 8.078/90. Resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Requerente, 

como consumidor em relação à Requerida, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Requerida 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em cobrança indevida de valores – a parte 

Requerente não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Requerente de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Requerente não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Requerida a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte Requerente 

logrou êxito em comprovar a verossimilhança de suas alegações, 

colacionando documentos como proposta de compra de terreno e boletos 

para pagamento das parcelas, além das testemunhas ouvidas em juízo 

que confirmaram todas as alegações de sua inicial. Era ônus da empresa 

Requerida, contudo, comprovar de forma estreme de dúvidas, que jamais 

efetuou qualquer cobrança indevida de valores para aquisição do imóvel, 

ônus que lhe incumbia, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, 

inciso II do NCPC. Ademais, não prospera a alegação de que “não há nos 

autos a presença de prova escrita ou equivalente, que comprove, de 

forma inequívoca, na forma de recibo de pagamento, demonstrativo ou 

quaisquer outros indícios que indiquem o pagamento à título de entrada ou 

sinal no ato da compra do imóvel”, pois restou claro no entendimento deste 

juízo, ao ouvir as testemunhas arroladas pela parte Requerente, estas 

sendo categóricas em afirmar que era prática comum a exigência de 

entrada no valor de 5% do valor total do terreno, não restando qualquer 

margem para dúvidas quanto a essa exigência indevida e o pagamento 

pela parte Requerente. Outrossim, importante dar relevo que também não 

prospera a alegação por parte da Requerida sobre a juntada de 

comprovantes de pagamento como requisito fundamental a fim de amparar 

a pretensão da parte autora sobre a devolução dos valores, pois da 

mesma forma, restou claro no entendimento deste julgador que a parte 

autora efetuou o pagamento induzida a erro acreditando estar disposto no 

contrato a cláusula referente a entrada dos 5% (cinco por cento) do valor 

do imóvel. No que tange a taxa de corretagem, imperioso destacar, 

contudo, que o STJ entendeu ser válida. Entretanto, deve haver a 

necessidade de clareza e transparência na previsão contratual ao 

transferir o pagamento para o promitente-comprador nos contratos de 

compra-venda dos terrenos, sendo que o custo deve ser previamente 

informado, especificando o valor do imóvel e especificando o valor da 

comissão de corretagem, ainda que paga destacadamente. Assim, o dever 

de informação é cumprido quando o consumidor é informado até o 

momento da celebração do contrato acerca do preço total da unidade 

imobiliária, incluído nesse montante o valor da comissão de corretagem, o 

que não ocorreu no presente caso. Dessa forma, tenho que a presente 

situação não demanda maiores explicações, posto que restou 

devidamente comprovado a falha na prestação de serviços da empresa 

Requerida, em realizar cobrança indevida sem dispor no contrato as 

condições a que foi submetido a parte Requerente. DA REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO Para admissão e acatamento do pedido de restituição do indébito 

deve preencher alguns pressupostos: 1) Enriquecimento pela parte 

Requerida; 2) Empobrecimento do autor da ação; 3) relação de 

causalidade entre o empobrecimento da autora e enriquecimento da ré; 4) 

ausência de causa, ou seja, o pagamento indevido deve ser imotivado. 

Diante disso, entendo que cabe repetição do indébito, posto que restou 

comprovado o empobrecimento da parte autora da ação e relação de 

causalidade entre o empobrecimento da autora e enriquecimento da 

Requerida. Assim, com base nos documentos e informações da parte 

autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 1.600,00 (um mil e 

seiscentos reais), que foram cobrados indevidamente da parte 

Requerente, ao qual deverão ser restituídos, em dobro, devidamente 

atualizados. DO DANO MORAL A omissão por parte da empresa em 

informar corretamente e de forma clara ao consumidor faz com que o 

mesmo seja induzido a erro, descumprindo assim um dos princípios 

norteadores da relação de consumo que é a transparência, bem como ao 

que determina o art. 31 da Lei 8.078/90 que diz: “ Art. 31. A oferta e 

apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações 

corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas 

características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, 

prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os 

riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.” Esse 

tipo de comportamento por parte das empresas imobiliárias lesa o 

consumidor que se vê enrolado em dívidas crescentes, causando-lhe 

muitas vezes danos irreparáveis e diminuição considerável de seu 

patrimônio, como no caso em tela. Ressalto que dispõe o Código de 

Defesa do Consumidor que os serviços oferecidos pela Requerida devem 

ser prestados de forma eficaz e eficiente, com clareza nas informações 

que não submetam o consumidor a excessiva onerosidade. Tal fato, de 

regra, não gera danos morais. Porém, o desgaste emocional a que foi 

submetido o consumidor, na busca de solução para o caso, com 

sucessão de ligações e visitas constantes nos escritórios da Requerida 

ante o sonho da casa própria, não pode ser considerado como mero 

aborrecimento ou contratempo normal da vida cotidiana. O procedimento, 

denotando falha na prestação do serviço, indubitavelmente ultrapassa a 

barreira do suportável pelo cidadão comum. A figura do dano moral é 

apenas uma consequência lógica e inevitável da sucessão de incômodos 

causados pela conduta da empresa requerida, pela quebra da paz social 

da parte autora. É fato certo que essa sucessão de falhas na prestação 

do serviço causa dissabores e transtornos ao consumidor que 

experimenta toda a sorte de incômodos nos infindáveis contatos com a 
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empresa responsável visando à solução do problema, bem como se vê em 

uma situação que se complica cada vez mais. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - X - “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” É pacífico o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano 

moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 

causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restaram 

devidamente caracterizados. Na qualidade de consumidor, o Reclamante 

tem a seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6.º da legislação de 

regência, entre eles a plenitude da reparação dos danos, a par da 

responsabilidade civil objetiva e solidária das empresas (Arts. 6.º e 14 da 

Lei 8.078/90). Ademais, considerando o disposto nos artigos 

referenciados, friso que a Requerida não se eximiu de sua 

responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, § 3º do mesmo códex, 

motivo por que entendo que tal defeito na prestação é inadmissível e 

enseja dano moral, dado o seu caráter punitivo. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, 

a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” Portanto, a Requerida 

faz jus à reparação pelos danos morais causados à parte autora, haja 

vista os defeituosos serviços epigrafados terem causado abalo a um dos 

atributos da sua personalidade (dignidade do consumidor) (Art. 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, c/c Art. 186 do Código Civil e Arts. 6º, VI e 

14 da Lei 8.078/90). No que pertine ao quantum a ser indenizado, a melhor 

orientação jurídica orienta-se pelo critério da razoabilidade, levando-se em 

consideração as peculiaridades de cada caso, o abalo efetivamente 

sofrido e o caráter pedagógico do instituto, de modo a se evitar o 

enriquecimento ilícito e a indústria do dano moral. Com efeito, de acordo 

com os critérios supra mencionados e levando-se em consideração que a 

Requerida efetuou a cobrança indevida de forma intencional, bem como 

pela ausência de dados acerca da situação econômica da parte autora, 

segundo penso, a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se 

moderada e suficiente para promover a reparação da lesão suportada 

pela vítima, servindo de desestímulo à prática de atos lesivos e tratamento 

desrespeitoso pela empresa requerida. Deixo de adotar a estimativa da 

inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato 

tenha causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pelas turmas 

recursais. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com 

a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de: a) 

CONDENAR a empresa Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a pagar 

indenização por danos morais ocasionados a parte Requerente LEUDIMAR 

RODRIGUES DE SOUZA no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor 

com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 

do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de 

publicação desta sentença (súmula 362 STJ); b) CONDENAR a empresa 

Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a restituir, em dobro, os valores de 

R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), corrigidos monetariamente pelo 

INPC desde a data do pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês desde a citação (arts. 404 e 405 CC). Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 19 de Junho de 2018. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 19 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001763-80.2017.8.11.0021 REQUERENTE: JAILA FERREIRA DE MEL 

REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE 

VALORES E REPETIÇÃO DO INDEBITO propostas por JAILA FERREIRA DE 

MEL em face de NOROESTE IMÓVEIS LTDA, onde a parte requerente 

narra, em síntese, que adquiriu da empresa requerida um Lote de terra 

localizado no Loteamento Jardim Noroeste, pagando de entrada o valor de 

5% (cinco por cento) do valor total do terreno e assinando no ato o 

respectivo contrato de adesão de compra e venda. Aduz que 

posteriormente ao chegar em sua casa, analisou o referido contrato e 

notou que a requerida não havia efetuado o abatimento do valor de 

entrada. Assim, procurou a Imobiliária Água Boa, empresa responsável 

pela vendas dos lotes, para que pudesse realizar as devidas alterações 

no contrato e passar a constar o valor pago de entrada, sem no entanto 

lograr êxito. Por fim, assevera que tomou conhecimento que a respectiva 

empresa ora demandada teve seus bens bloqueados pela Justiça Federal 

por Lavagem de Dinheiro, bem como teve decretada a prisão de todos os 

envolvidos, motivo pela qual busca pela condenação da requerida em 

ressarcimento dos valores pagos, bem como indenização por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, a 

Requerida confirma a existência da relação contratual, aduzindo, em 

apertada síntese, que jamais recebeu qualquer valor a título de sinal sobre 

o imóvel, uma vez que o preço e condições de financiamento estavam 

devidamente detalhadas no respectivo contrato, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar, pugnando ao final pela improcedência 

de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Primeiramente urge salientar que 

no caso em tela a relação existente entre as partes é a de consumo, ante 

o fato de aquele ter adquirido o lote de terra de propriedade da Requerida, 

devendo portanto serem analisados sob a égide da Lei 8.078/90. Resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Requerente, 

como consumidor em relação à Requerida, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Requerida 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em cobrança indevida de valores – a parte 

Requerente não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Requerente de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Requerente não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Requerida a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte Requerente 

logrou êxito em comprovar a verossimilhança de suas alegações, 

colacionando documentos como proposta de compra de terreno 

constando os valores pleiteados, além das testemunhas ouvidas em juízo 
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que confirmaram todas as alegações de sua inicial. Era ônus da empresa 

Requerida, contudo, comprovar de forma estreme de dúvidas, que jamais 

efetuou qualquer cobrança indevida de valores para aquisição do imóvel, 

ônus que lhe incumbia, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, 

inciso II do NCPC. Ademais, não prospera a alegação de que “não há nos 

autos a presença de prova escrita ou equivalente, que comprove, de 

forma inequívoca, na forma de recibo de pagamento, demonstrativo ou 

quaisquer outros indícios que indiquem o pagamento à título de entrada ou 

sinal no ato da compra do imóvel”, pois restou claro no entendimento deste 

juízo, ao ouvir as testemunhas arroladas pela parte Requerente, estas 

sendo categóricas em afirmar que era prática comum a exigência de 

entrada no valor de 5% do valor total do terreno, não restando qualquer 

margem para dúvidas quanto a essa exigência indevida e o pagamento 

pela parte Requerente. Outrossim, importante dar relevo que também não 

prospera a alegação por parte da Requerida sobre a juntada de 

comprovantes de pagamento como requisito fundamental a fim de amparar 

a pretensão da parte autora sobre a devolução dos valores, pois da 

mesma forma, restou claro no entendimento deste julgador que a parte 

autora efetuou o pagamento induzida a erro acreditando estar disposto no 

contrato a cláusula referente a entrada dos 5% (cinco por cento) do valor 

do imóvel. No que tange a taxa de corretagem, imperioso destacar, 

contudo, que o STJ entendeu ser válida. Entretanto, deve haver a 

necessidade de clareza e transparência na previsão contratual ao 

transferir o pagamento para o promitente-comprador nos contratos de 

compra-venda dos terrenos, sendo que o custo deve ser previamente 

informado, especificando o valor do imóvel e especificando o valor da 

comissão de corretagem, ainda que paga destacadamente. Assim, o dever 

de informação é cumprido quando o consumidor é informado até o 

momento da celebração do contrato acerca do preço total da unidade 

imobiliária, incluído nesse montante o valor da comissão de corretagem, o 

que não ocorreu no presente caso. Dessa forma, tenho que a presente 

situação não demanda maiores explicações, posto que restou 

devidamente comprovado a falha na prestação de serviços da empresa 

Requerida, em realizar cobrança indevida sem dispor no contrato as 

condições a que foi submetido a parte Requerente. DA REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO Para admissão e acatamento do pedido de restituição do indébito 

deve preencher alguns pressupostos: 1) Enriquecimento pela parte 

Requerida; 2) Empobrecimento do autor da ação; 3) relação de 

causalidade entre o empobrecimento da autora e enriquecimento da ré; 4) 

ausência de causa, ou seja, o pagamento indevido deve ser imotivado. 

Diante disso, entendo que cabe repetição do indébito, posto que restou 

comprovado o empobrecimento da parte autora da ação e relação de 

causalidade entre o empobrecimento da autora e enriquecimento da 

Requerida. Assim, com base nos documentos e informações da parte 

autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 1.400,00 (um mil e 

quatrocentos reais), que foram cobrados indevidamente da parte 

Requerente, ao qual deverão ser restituídos, em dobro, devidamente 

atualizados. DO DANO MORAL A omissão por parte da empresa em 

informar corretamente e de forma clara ao consumidor faz com que o 

mesmo seja induzido a erro, descumprindo assim um dos princípios 

norteadores da relação de consumo que é a transparência, bem como ao 

que determina o art. 31 da Lei 8.078/90 que diz: “ Art. 31. A oferta e 

apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações 

corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas 

características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, 

prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os 

riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.” Esse 

tipo de comportamento por parte das empresas imobiliárias lesa o 

consumidor que se vê enrolado em dívidas crescentes, causando-lhe 

muitas vezes danos irreparáveis e diminuição considerável de seu 

patrimônio, como no caso em tela. Ressalto que dispõe o Código de 

Defesa do Consumidor que os serviços oferecidos pela Requerida devem 

ser prestados de forma eficaz e eficiente, com clareza nas informações 

que não submetam o consumidor a excessiva onerosidade. Tal fato, de 

regra, não gera danos morais. Porém, o desgaste emocional a que foi 

submetido o consumidor, na busca de solução para o caso, com 

sucessão de ligações e visitas constantes nos escritórios da Requerida 

ante o sonho da casa própria, não pode ser considerado como mero 

aborrecimento ou contratempo normal da vida cotidiana. O procedimento, 

denotando falha na prestação do serviço, indubitavelmente ultrapassa a 

barreira do suportável pelo cidadão comum. A figura do dano moral é 

apenas uma consequência lógica e inevitável da sucessão de incômodos 

causados pela conduta da empresa requerida, pela quebra da paz social 

da parte autora. É fato certo que essa sucessão de falhas na prestação 

do serviço causa dissabores e transtornos ao consumidor que 

experimenta toda a sorte de incômodos nos infindáveis contatos com a 

empresa responsável visando à solução do problema, bem como se vê em 

uma situação que se complica cada vez mais. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - X - “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” É pacífico o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano 

moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 

causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restaram 

devidamente caracterizados. Na qualidade de consumidor, o Reclamante 

tem a seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6.º da legislação de 

regência, entre eles a plenitude da reparação dos danos, a par da 

responsabilidade civil objetiva e solidária das empresas (Arts. 6.º e 14 da 

Lei 8.078/90). Ademais, considerando o disposto nos artigos 

referenciados, friso que a Requerida não se eximiu de sua 

responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, § 3º do mesmo códex, 

motivo por que entendo que tal defeito na prestação é inadmissível e 

enseja dano moral, dado o seu caráter punitivo. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, 

a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” Portanto, a Requerida 

faz jus à reparação pelos danos morais causados à parte autora, haja 

vista os defeituosos serviços epigrafados terem causado abalo a um dos 

atributos da sua personalidade (dignidade do consumidor) (Art. 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, c/c Art. 186 do Código Civil e Arts. 6º, VI e 

14 da Lei 8.078/90). No que pertine ao quantum a ser indenizado, a melhor 

orientação jurídica orienta-se pelo critério da razoabilidade, levando-se em 

consideração as peculiaridades de cada caso, o abalo efetivamente 

sofrido e o caráter pedagógico do instituto, de modo a se evitar o 

enriquecimento ilícito e a indústria do dano moral. Com efeito, de acordo 

com os critérios supra mencionados e levando-se em consideração que a 

Requerida efetuou a cobrança indevida de forma intencional, bem como 

pela ausência de dados acerca da situação econômica da parte autora, 

segundo penso, a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se 

moderada e suficiente para promover a reparação da lesão suportada 

pela vítima, servindo de desestímulo à prática de atos lesivos e tratamento 

desrespeitoso pela empresa requerida. Deixo de adotar a estimativa da 

inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato 

tenha causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pelas turmas 

recursais. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com 

a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de: a) 

CONDENAR a empresa Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a pagar 

indenização por danos morais ocasionados a parte Requerente JAILA 

FERREIRA DE MEL no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ); b) CONDENAR a empresa Requerida 

NOROESTE IMÓVEIS LTDA a restituir, em dobro, os valores de R$ 1.400,00 

(um mil e quatrocentos reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde 

a data do pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde 

a citação (arts. 404 e 405 CC). Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Água Boa/MT, 19 de Junho de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 
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dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 19 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001766-35.2017.8.11.0021 REQUERENTE: UERNANDE PULCENA ROSA 

REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE 

VALORES E REPETIÇÃO DO INDEBITO propostas por UERNANDE 

PULCENA ROSA em face de NOROESTE IMÓVEIS LTDA, onde a parte 

requerente narra, em síntese, que adquiriu da empresa requerida um Lote 

de terra localizado no Loteamento Jardim Noroeste, pagando de entrada o 

valor de 5% (cinco por cento) do valor total do terreno e assinando no ato 

o respectivo contrato de adesão de compra e venda. Aduz que 

posteriormente ao chegar em sua casa, analisou o referido contrato e 

notou que a requerida não havia efetuado o abatimento do valor de 

entrada. Assim, procurou a Imobiliária Água Boa, empresa responsável 

pela vendas dos lotes, para que pudesse realizar as devidas alterações 

no contrato e passar a constar o valor pago de entrada, sem no entanto 

lograr êxito. Por fim, assevera que tomou conhecimento que a respectiva 

empresa ora demandada teve seus bens bloqueados pela Justiça Federal 

por Lavagem de Dinheiro, bem como teve decretada a prisão de todos os 

envolvidos, motivo pela qual busca pela condenação da requerida em 

ressarcimento dos valores pagos, bem como indenização por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, a 

Requerida confirma a existência da relação contratual, aduzindo, em 

apertada síntese, que jamais recebeu qualquer valor a título de sinal sobre 

o imóvel, uma vez que o preço e condições de financiamento estavam 

devidamente detalhadas no respectivo contrato, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar, pugnando ao final pela improcedência 

de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Primeiramente urge salientar que 

no caso em tela a relação existente entre as partes é a de consumo, ante 

o fato de aquele ter adquirido o lote de terra de propriedade da Requerida, 

devendo portanto serem analisados sob a égide da Lei 8.078/90. Resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Requerente, 

como consumidor em relação à Requerida, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Requerida 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em cobrança indevida de valores – a parte 

Requerente não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Requerente de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Requerente não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Requerida a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte Requerente 

logrou êxito em comprovar a verossimilhança de suas alegações, 

colacionando documentos como proposta de compra de terreno 

constando os valores pleiteados, além das testemunhas ouvidas em juízo 

que confirmaram todas as alegações de sua inicial. Era ônus da empresa 

Requerida, contudo, comprovar de forma estreme de dúvidas, que jamais 

efetuou qualquer cobrança indevida de valores para aquisição do imóvel, 

ônus que lhe incumbia, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, 

inciso II do NCPC. Ademais, não prospera a alegação de que “não há nos 

autos a presença de prova escrita ou equivalente, que comprove, de 

forma inequívoca, na forma de recibo de pagamento, demonstrativo ou 

quaisquer outros indícios que indiquem o pagamento à título de entrada ou 

sinal no ato da compra do imóvel”, pois restou claro no entendimento deste 

juízo, ao ouvir a testemunha arrolada pela parte Requerente, esta sendo 

categórica em afirmar que presenciou a parte autora efetuando o 

pagamento no valor pleiteado, não restando qualquer margem para 

dúvidas quanto a essa exigência indevida e o pagamento pela parte 

Requerente. Outrossim, importante dar relevo que também não prospera a 

alegação por parte da Requerida sobre a juntada de comprovantes de 

pagamento como requisito fundamental a fim de amparar a pretensão da 

parte autora sobre a devolução dos valores, pois da mesma forma, restou 

claro no entendimento deste julgador que a parte autora efetuou o 

pagamento induzida a erro acreditando estar disposto no contrato a 

cláusula referente a entrada dos 5% (cinco por cento) do valor do imóvel. 

No que tange a taxa de corretagem, imperioso destacar, contudo, que o 

STJ entendeu ser válida. Entretanto, deve haver a necessidade de clareza 

e transparência na previsão contratual ao transferir o pagamento para o 

promitente-comprador nos contratos de compra-venda dos terrenos, 

sendo que o custo deve ser previamente informado, especificando o valor 

do imóvel e especificando o valor da comissão de corretagem, ainda que 

paga destacadamente. Assim, o dever de informação é cumprido quando 

o consumidor é informado até o momento da celebração do contrato 

acerca do preço total da unidade imobiliária, incluído nesse montante o 

valor da comissão de corretagem, o que não ocorreu no presente caso. 

Dessa forma, tenho que a presente situação não demanda maiores 

explicações, posto que restou devidamente comprovado a falha na 

prestação de serviços da empresa Requerida, em realizar cobrança 

indevida sem dispor no contrato as condições a que foi submetido a parte 

Requerente. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO Para admissão e acatamento do 

pedido de restituição do indébito deve preencher alguns pressupostos: 1) 

Enriquecimento pela parte Requerida; 2) Empobrecimento do autor da 

ação; 3) relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da ré; 4) ausência de causa, ou seja, o pagamento 

indevido deve ser imotivado. Diante disso, entendo que cabe repetição do 

indébito, posto que restou comprovado o empobrecimento da parte autora 

da ação e relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da Requerida. Assim, com base nos documentos e 

informações da parte autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 

1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), que foram cobrados indevidamente 

da parte Requerente, ao qual deverão ser restituídos, em dobro, 

devidamente atualizados. DO DANO MORAL A omissão por parte da 

empresa em informar corretamente e de forma clara ao consumidor faz 

com que o mesmo seja induzido a erro, descumprindo assim um dos 

princípios norteadores da relação de consumo que é a transparência, bem 

como ao que determina o art. 31 da Lei 8.078/90 que diz: “ Art. 31. A 

oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar 

informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua 

portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, 

composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros 

dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança 

dos consumidores.” Esse tipo de comportamento por parte das empresas 

imobiliárias lesa o consumidor que se vê enrolado em dívidas crescentes, 

causando-lhe muitas vezes danos irreparáveis e diminuição considerável 

de seu patrimônio, como no caso em tela. Ressalto que dispõe o Código de 

Defesa do Consumidor que os serviços oferecidos pela Requerida devem 

ser prestados de forma eficaz e eficiente, com clareza nas informações 

que não submetam o consumidor a excessiva onerosidade. Tal fato, de 

regra, não gera danos morais. Porém, o desgaste emocional a que foi 

submetido o consumidor, na busca de solução para o caso, com 

sucessão de ligações e visitas constantes nos escritórios da Requerida 

ante o sonho da casa própria, não pode ser considerado como mero 

aborrecimento ou contratempo normal da vida cotidiana. O procedimento, 

denotando falha na prestação do serviço, indubitavelmente ultrapassa a 
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barreira do suportável pelo cidadão comum. A figura do dano moral é 

apenas uma consequência lógica e inevitável da sucessão de incômodos 

causados pela conduta da empresa requerida, pela quebra da paz social 

da parte autora. É fato certo que essa sucessão de falhas na prestação 

do serviço causa dissabores e transtornos ao consumidor que 

experimenta toda a sorte de incômodos nos infindáveis contatos com a 

empresa responsável visando à solução do problema, bem como se vê em 

uma situação que se complica cada vez mais. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - X - “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” É pacífico o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano 

moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 

causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restaram 

devidamente caracterizados. Na qualidade de consumidor, o Reclamante 

tem a seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6.º da legislação de 

regência, entre eles a plenitude da reparação dos danos, a par da 

responsabilidade civil objetiva e solidária das empresas (Arts. 6.º e 14 da 

Lei 8.078/90). Ademais, considerando o disposto nos artigos 

referenciados, friso que a Requerida não se eximiu de sua 

responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, § 3º do mesmo códex, 

motivo por que entendo que tal defeito na prestação é inadmissível e 

enseja dano moral, dado o seu caráter punitivo. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, 

a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” Portanto, a Requerida 

faz jus à reparação pelos danos morais causados à parte autora, haja 

vista os defeituosos serviços epigrafados terem causado abalo a um dos 

atributos da sua personalidade (dignidade do consumidor) (Art. 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, c/c Art. 186 do Código Civil e Arts. 6º, VI e 

14 da Lei 8.078/90). No que pertine ao quantum a ser indenizado, a melhor 

orientação jurídica orienta-se pelo critério da razoabilidade, levando-se em 

consideração as peculiaridades de cada caso, o abalo efetivamente 

sofrido e o caráter pedagógico do instituto, de modo a se evitar o 

enriquecimento ilícito e a indústria do dano moral. Com efeito, de acordo 

com os critérios supra mencionados e levando-se em consideração que a 

Requerida efetuou a cobrança indevida de forma intencional, bem como 

pela ausência de dados acerca da situação econômica da parte autora, 

segundo penso, a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se 

moderada e suficiente para promover a reparação da lesão suportada 

pela vítima, servindo de desestímulo à prática de atos lesivos e tratamento 

desrespeitoso pela empresa requerida. Deixo de adotar a estimativa da 

inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato 

tenha causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pelas turmas 

recursais. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com 

a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de: a) 

CONDENAR a empresa Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a pagar 

indenização por danos morais ocasionados a parte Requerente 

UERNANDE PULCENA ROSA no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 

405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de 

publicação desta sentença (súmula 362 STJ); b) CONDENAR a empresa 

Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a restituir, em dobro, os valores de 

R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), corrigidos monetariamente pelo 

INPC desde a data do pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês desde a citação (arts. 404 e 405 CC). Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 19 de Junho de 2018. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 19 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001766-35.2017.8.11.0021 REQUERENTE: UERNANDE PULCENA ROSA 

REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE 

VALORES E REPETIÇÃO DO INDEBITO propostas por UERNANDE 

PULCENA ROSA em face de NOROESTE IMÓVEIS LTDA, onde a parte 

requerente narra, em síntese, que adquiriu da empresa requerida um Lote 

de terra localizado no Loteamento Jardim Noroeste, pagando de entrada o 

valor de 5% (cinco por cento) do valor total do terreno e assinando no ato 

o respectivo contrato de adesão de compra e venda. Aduz que 

posteriormente ao chegar em sua casa, analisou o referido contrato e 

notou que a requerida não havia efetuado o abatimento do valor de 

entrada. Assim, procurou a Imobiliária Água Boa, empresa responsável 

pela vendas dos lotes, para que pudesse realizar as devidas alterações 

no contrato e passar a constar o valor pago de entrada, sem no entanto 

lograr êxito. Por fim, assevera que tomou conhecimento que a respectiva 

empresa ora demandada teve seus bens bloqueados pela Justiça Federal 

por Lavagem de Dinheiro, bem como teve decretada a prisão de todos os 

envolvidos, motivo pela qual busca pela condenação da requerida em 

ressarcimento dos valores pagos, bem como indenização por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, a 

Requerida confirma a existência da relação contratual, aduzindo, em 

apertada síntese, que jamais recebeu qualquer valor a título de sinal sobre 

o imóvel, uma vez que o preço e condições de financiamento estavam 

devidamente detalhadas no respectivo contrato, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar, pugnando ao final pela improcedência 

de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Primeiramente urge salientar que 

no caso em tela a relação existente entre as partes é a de consumo, ante 

o fato de aquele ter adquirido o lote de terra de propriedade da Requerida, 

devendo portanto serem analisados sob a égide da Lei 8.078/90. Resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Requerente, 

como consumidor em relação à Requerida, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Requerida 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em cobrança indevida de valores – a parte 

Requerente não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Requerente de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Requerente não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 
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obrigarmos o Requerida a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte Requerente 

logrou êxito em comprovar a verossimilhança de suas alegações, 

colacionando documentos como proposta de compra de terreno 

constando os valores pleiteados, além das testemunhas ouvidas em juízo 

que confirmaram todas as alegações de sua inicial. Era ônus da empresa 

Requerida, contudo, comprovar de forma estreme de dúvidas, que jamais 

efetuou qualquer cobrança indevida de valores para aquisição do imóvel, 

ônus que lhe incumbia, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, 

inciso II do NCPC. Ademais, não prospera a alegação de que “não há nos 

autos a presença de prova escrita ou equivalente, que comprove, de 

forma inequívoca, na forma de recibo de pagamento, demonstrativo ou 

quaisquer outros indícios que indiquem o pagamento à título de entrada ou 

sinal no ato da compra do imóvel”, pois restou claro no entendimento deste 

juízo, ao ouvir a testemunha arrolada pela parte Requerente, esta sendo 

categórica em afirmar que presenciou a parte autora efetuando o 

pagamento no valor pleiteado, não restando qualquer margem para 

dúvidas quanto a essa exigência indevida e o pagamento pela parte 

Requerente. Outrossim, importante dar relevo que também não prospera a 

alegação por parte da Requerida sobre a juntada de comprovantes de 

pagamento como requisito fundamental a fim de amparar a pretensão da 

parte autora sobre a devolução dos valores, pois da mesma forma, restou 

claro no entendimento deste julgador que a parte autora efetuou o 

pagamento induzida a erro acreditando estar disposto no contrato a 

cláusula referente a entrada dos 5% (cinco por cento) do valor do imóvel. 

No que tange a taxa de corretagem, imperioso destacar, contudo, que o 

STJ entendeu ser válida. Entretanto, deve haver a necessidade de clareza 

e transparência na previsão contratual ao transferir o pagamento para o 

promitente-comprador nos contratos de compra-venda dos terrenos, 

sendo que o custo deve ser previamente informado, especificando o valor 

do imóvel e especificando o valor da comissão de corretagem, ainda que 

paga destacadamente. Assim, o dever de informação é cumprido quando 

o consumidor é informado até o momento da celebração do contrato 

acerca do preço total da unidade imobiliária, incluído nesse montante o 

valor da comissão de corretagem, o que não ocorreu no presente caso. 

Dessa forma, tenho que a presente situação não demanda maiores 

explicações, posto que restou devidamente comprovado a falha na 

prestação de serviços da empresa Requerida, em realizar cobrança 

indevida sem dispor no contrato as condições a que foi submetido a parte 

Requerente. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO Para admissão e acatamento do 

pedido de restituição do indébito deve preencher alguns pressupostos: 1) 

Enriquecimento pela parte Requerida; 2) Empobrecimento do autor da 

ação; 3) relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da ré; 4) ausência de causa, ou seja, o pagamento 

indevido deve ser imotivado. Diante disso, entendo que cabe repetição do 

indébito, posto que restou comprovado o empobrecimento da parte autora 

da ação e relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da Requerida. Assim, com base nos documentos e 

informações da parte autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 

1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), que foram cobrados indevidamente 

da parte Requerente, ao qual deverão ser restituídos, em dobro, 

devidamente atualizados. DO DANO MORAL A omissão por parte da 

empresa em informar corretamente e de forma clara ao consumidor faz 

com que o mesmo seja induzido a erro, descumprindo assim um dos 

princípios norteadores da relação de consumo que é a transparência, bem 

como ao que determina o art. 31 da Lei 8.078/90 que diz: “ Art. 31. A 

oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar 

informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua 

portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, 

composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros 

dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança 

dos consumidores.” Esse tipo de comportamento por parte das empresas 

imobiliárias lesa o consumidor que se vê enrolado em dívidas crescentes, 

causando-lhe muitas vezes danos irreparáveis e diminuição considerável 

de seu patrimônio, como no caso em tela. Ressalto que dispõe o Código de 

Defesa do Consumidor que os serviços oferecidos pela Requerida devem 

ser prestados de forma eficaz e eficiente, com clareza nas informações 

que não submetam o consumidor a excessiva onerosidade. Tal fato, de 

regra, não gera danos morais. Porém, o desgaste emocional a que foi 

submetido o consumidor, na busca de solução para o caso, com 

sucessão de ligações e visitas constantes nos escritórios da Requerida 

ante o sonho da casa própria, não pode ser considerado como mero 

aborrecimento ou contratempo normal da vida cotidiana. O procedimento, 

denotando falha na prestação do serviço, indubitavelmente ultrapassa a 

barreira do suportável pelo cidadão comum. A figura do dano moral é 

apenas uma consequência lógica e inevitável da sucessão de incômodos 

causados pela conduta da empresa requerida, pela quebra da paz social 

da parte autora. É fato certo que essa sucessão de falhas na prestação 

do serviço causa dissabores e transtornos ao consumidor que 

experimenta toda a sorte de incômodos nos infindáveis contatos com a 

empresa responsável visando à solução do problema, bem como se vê em 

uma situação que se complica cada vez mais. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - X - “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” É pacífico o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano 

moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 

causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restaram 

devidamente caracterizados. Na qualidade de consumidor, o Reclamante 

tem a seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6.º da legislação de 

regência, entre eles a plenitude da reparação dos danos, a par da 

responsabilidade civil objetiva e solidária das empresas (Arts. 6.º e 14 da 

Lei 8.078/90). Ademais, considerando o disposto nos artigos 

referenciados, friso que a Requerida não se eximiu de sua 

responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, § 3º do mesmo códex, 

motivo por que entendo que tal defeito na prestação é inadmissível e 

enseja dano moral, dado o seu caráter punitivo. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, 

a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” Portanto, a Requerida 

faz jus à reparação pelos danos morais causados à parte autora, haja 

vista os defeituosos serviços epigrafados terem causado abalo a um dos 

atributos da sua personalidade (dignidade do consumidor) (Art. 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, c/c Art. 186 do Código Civil e Arts. 6º, VI e 

14 da Lei 8.078/90). No que pertine ao quantum a ser indenizado, a melhor 

orientação jurídica orienta-se pelo critério da razoabilidade, levando-se em 

consideração as peculiaridades de cada caso, o abalo efetivamente 

sofrido e o caráter pedagógico do instituto, de modo a se evitar o 

enriquecimento ilícito e a indústria do dano moral. Com efeito, de acordo 

com os critérios supra mencionados e levando-se em consideração que a 

Requerida efetuou a cobrança indevida de forma intencional, bem como 

pela ausência de dados acerca da situação econômica da parte autora, 

segundo penso, a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se 

moderada e suficiente para promover a reparação da lesão suportada 

pela vítima, servindo de desestímulo à prática de atos lesivos e tratamento 

desrespeitoso pela empresa requerida. Deixo de adotar a estimativa da 

inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato 

tenha causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pelas turmas 

recursais. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com 

a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de: a) 

CONDENAR a empresa Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a pagar 

indenização por danos morais ocasionados a parte Requerente 

UERNANDE PULCENA ROSA no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 

405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de 

publicação desta sentença (súmula 362 STJ); b) CONDENAR a empresa 

Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a restituir, em dobro, os valores de 

R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), corrigidos monetariamente pelo 

INPC desde a data do pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês desde a citação (arts. 404 e 405 CC). Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 19 de Junho de 2018. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 
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jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 19 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001803-62.2017.8.11.0021 REQUERENTE: RONAN RODRIGUES SILVA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANO MORAL em 

face de OI MOVEL S.A., onde o reclamante alega, em síntese, que teve 

seu nome negativado de forma indevida pela empresa reclamada no 

cadastro de inadimplentes, tendo em vista que jamais contratou ou utilizou 

qualquer serviço da mesma, pugnando ao final pela declaração da 

inexistência de débitos, bem como ser ressarcido pelos danos morais que 

entende ter sofrido em razão da negativação de seu nome. Em sede de 

contestação, a reclamada, em síntese, argumenta que não cometeu 

nenhum ato ilícito, portanto, agiu no exercício regular de seu direito, uma 

vez que efetuou a inclusão do nome do reclamante nos cadastros de 

proteção ao crédito em razão de atos praticados pela parte reclamante 

quando do não cumprimento de sua obrigação contratual, qual seja, 

pagamento tempestivo de suas dívidas. Pois bem. Resta clarividente dos 

autos a situação de vulnerabilidade da parte Reclamante, como 

consumidor em relação à Reclamada, sendo esta detentora de domínio 

técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado poder 

econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra parte, 

razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, deve 

prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de consumo – 

consistente em negativação indevida – a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No 

caso em comento, verifico que a parte Reclamante colacionou provas 

mínimas e satisfatórias a fim de comprovar a verossimilhança de suas 

alegações, notadamente com extrato de negativação que corroboram com 

todas as alegações de sua inicial. Era ônus da empresa Reclamada, 

contudo, comprovar de forma estreme de dúvidas, que o autor ora 

reclamante tenha de fato dado origem ao débito em comento, colacionando 

histórico de consumo ou gravação da contratação comprovando o vínculo 

entre as partes, o que não logrou êxito em fazer, não cumprindo assim 

com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Desta feita, entendo que 

Reclamada agiu com negligência sem as cautelas devidas, de sorte a 

causar severos transtornos e constrangimentos pela desídia para com o 

consumidor em realizar a inclusão de seu nome nos bancos restritivos de 

crédito em razão de um débito que o mesmo desconhecia. Em se tratando 

de relação de consumo, seria obrigação da Reclamada provar e 

comprovar que a parte Reclamante tenha, de fato dado origem ao débito 

alegado. Ressalto que cabe ao julgador se pautar naquilo que de fato foi 

provado e não apenas alegado. Caracterizado, indubitavelmente, que o 

Reclamante foi responsabilizado indevidamente por uma dívida que não 

tinha conhecimento, o que lhe acarretou diversos aborrecimentos diversos 

de mero dissabor e, sobretudo, constrangimentos, em virtude da 

negligência dos prepostos da Reclamada, não agiram com prudência ao 

remeter o nome da Reclamante aos bancos restritivos de crédito, gerando, 

assim, os danos já mencionados, repita-se, caracterizada está a 

responsabilidade da reclamada, ainda que objetivamente, no evento que 

gerou os danos suportados pelo Reclamante. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: Art. 5º - X - “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” DO DANO MORAL No 

que tange ao pedido de reparação a título de danos morais, entendo que a 

conduta da empresa ré causou sim abalo emocional ao reclamante, abalo 

esse passível de indenização, posto que não adotou as cautelas 

necessárias procedendo com a abertura de linha telefônica por terceiros 

utilizando nome do reclamante e incluindo indevidamente seu nome nos 

cadastros nacionais de proteção ao crédito. Impera constar que ante a 

omissão da lei, fica ao arbítrio do julgador a fixação da importância devida 

a título de indenização, desde que não se desvencilhe dos critérios 

rotineiramente adotados pela doutrina e pela jurisprudência pátrias, 

devendo-se valer, ainda, de sua experiência e bom senso, atento à 

realidade da vida, notadamente, à situação econômica atual e às 

peculiaridades de cada caso. Assim, ao decidir a lide referente à 

quantificação por dano moral, o julgador deve analisar caso a caso e 

pautar a decisão no juízo de ponderação, considerando o caráter 

sancionatório, que impõe uma penalidade ao ofensor, a ponto de que 

tenha mais cuidado e disciplina, para evitar que a conduta danosa seja 

reiterada, bem como, que seja evidenciado o caráter compensatório da 

indenização, devendo servir de alguma forma para confortar a vítima e 

amenizar os constrangimentos e aborrecimentos sofridos. Destarte, 

entendo que, pelo caso em análise, levando-se em conta o caráter 

socioeducativo da medida, a hipossuficiência financeira e técnica do 

reclamante, bem como demais circunstancias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 5.000 (cinco mil 

reais), ao qual apresenta-se moderado e suficiente a fim de não acarretar 

em enriquecimento sem causa do autor. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA TOTAL 

DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE AUTORA, com a extinção do 

processo com resolução do mérito para o fim de: a) DECLARAR a 

inexistência do débito que deu origem a negativação do nome do autor nos 

órgãos restritivos de crédito no valor de R$ 476,17 (quatrocentos e 

setenta e seis reais e dezessete centavos), com a expedição de ofício 

para os respectivos órgãos solicitando a imediata retirada do nome do 

reclamante de seus bancos de dados, sob pena de multa diária de R$ 

300,00 (trezentos) reais e incorrer no cometimento do crime de 

desobediência; b) CONDENAR a empresa reclamada OI MOVEL S.A. a 

pagar indenização por danos morais ocasionados ao reclamante RONAN 

RODRIGUES SILVA no valor de R$ 5.000 (cinco mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ); Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Água Boa/MT, 19 de Julho de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 19 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001803-62.2017.8.11.0021 REQUERENTE: RONAN RODRIGUES SILVA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANO MORAL em 

face de OI MOVEL S.A., onde o reclamante alega, em síntese, que teve 

seu nome negativado de forma indevida pela empresa reclamada no 

cadastro de inadimplentes, tendo em vista que jamais contratou ou utilizou 

qualquer serviço da mesma, pugnando ao final pela declaração da 

inexistência de débitos, bem como ser ressarcido pelos danos morais que 

entende ter sofrido em razão da negativação de seu nome. Em sede de 

contestação, a reclamada, em síntese, argumenta que não cometeu 

nenhum ato ilícito, portanto, agiu no exercício regular de seu direito, uma 

vez que efetuou a inclusão do nome do reclamante nos cadastros de 

proteção ao crédito em razão de atos praticados pela parte reclamante 

quando do não cumprimento de sua obrigação contratual, qual seja, 

pagamento tempestivo de suas dívidas. Pois bem. Resta clarividente dos 

autos a situação de vulnerabilidade da parte Reclamante, como 

consumidor em relação à Reclamada, sendo esta detentora de domínio 

técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado poder 

econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra parte, 

razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, deve 

prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de consumo – 

consistente em negativação indevida – a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No 

caso em comento, verifico que a parte Reclamante colacionou provas 

mínimas e satisfatórias a fim de comprovar a verossimilhança de suas 

alegações, notadamente com extrato de negativação que corroboram com 

todas as alegações de sua inicial. Era ônus da empresa Reclamada, 

contudo, comprovar de forma estreme de dúvidas, que o autor ora 

reclamante tenha de fato dado origem ao débito em comento, colacionando 

histórico de consumo ou gravação da contratação comprovando o vínculo 

entre as partes, o que não logrou êxito em fazer, não cumprindo assim 

com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Desta feita, entendo que 

Reclamada agiu com negligência sem as cautelas devidas, de sorte a 

causar severos transtornos e constrangimentos pela desídia para com o 

consumidor em realizar a inclusão de seu nome nos bancos restritivos de 

crédito em razão de um débito que o mesmo desconhecia. Em se tratando 

de relação de consumo, seria obrigação da Reclamada provar e 

comprovar que a parte Reclamante tenha, de fato dado origem ao débito 

alegado. Ressalto que cabe ao julgador se pautar naquilo que de fato foi 

provado e não apenas alegado. Caracterizado, indubitavelmente, que o 

Reclamante foi responsabilizado indevidamente por uma dívida que não 

tinha conhecimento, o que lhe acarretou diversos aborrecimentos diversos 

de mero dissabor e, sobretudo, constrangimentos, em virtude da 

negligência dos prepostos da Reclamada, não agiram com prudência ao 

remeter o nome da Reclamante aos bancos restritivos de crédito, gerando, 

assim, os danos já mencionados, repita-se, caracterizada está a 

responsabilidade da reclamada, ainda que objetivamente, no evento que 

gerou os danos suportados pelo Reclamante. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: Art. 5º - X - “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” DO DANO MORAL No 

que tange ao pedido de reparação a título de danos morais, entendo que a 

conduta da empresa ré causou sim abalo emocional ao reclamante, abalo 

esse passível de indenização, posto que não adotou as cautelas 

necessárias procedendo com a abertura de linha telefônica por terceiros 

utilizando nome do reclamante e incluindo indevidamente seu nome nos 

cadastros nacionais de proteção ao crédito. Impera constar que ante a 

omissão da lei, fica ao arbítrio do julgador a fixação da importância devida 

a título de indenização, desde que não se desvencilhe dos critérios 

rotineiramente adotados pela doutrina e pela jurisprudência pátrias, 

devendo-se valer, ainda, de sua experiência e bom senso, atento à 

realidade da vida, notadamente, à situação econômica atual e às 

peculiaridades de cada caso. Assim, ao decidir a lide referente à 

quantificação por dano moral, o julgador deve analisar caso a caso e 

pautar a decisão no juízo de ponderação, considerando o caráter 

sancionatório, que impõe uma penalidade ao ofensor, a ponto de que 

tenha mais cuidado e disciplina, para evitar que a conduta danosa seja 

reiterada, bem como, que seja evidenciado o caráter compensatório da 

indenização, devendo servir de alguma forma para confortar a vítima e 

amenizar os constrangimentos e aborrecimentos sofridos. Destarte, 

entendo que, pelo caso em análise, levando-se em conta o caráter 

socioeducativo da medida, a hipossuficiência financeira e técnica do 

reclamante, bem como demais circunstancias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 5.000 (cinco mil 

reais), ao qual apresenta-se moderado e suficiente a fim de não acarretar 

em enriquecimento sem causa do autor. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA TOTAL 

DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE AUTORA, com a extinção do 

processo com resolução do mérito para o fim de: a) DECLARAR a 

inexistência do débito que deu origem a negativação do nome do autor nos 

órgãos restritivos de crédito no valor de R$ 476,17 (quatrocentos e 

setenta e seis reais e dezessete centavos), com a expedição de ofício 

para os respectivos órgãos solicitando a imediata retirada do nome do 

reclamante de seus bancos de dados, sob pena de multa diária de R$ 

300,00 (trezentos) reais e incorrer no cometimento do crime de 

desobediência; b) CONDENAR a empresa reclamada OI MOVEL S.A. a 

pagar indenização por danos morais ocasionados ao reclamante RONAN 

RODRIGUES SILVA no valor de R$ 5.000 (cinco mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ); Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Água Boa/MT, 19 de Julho de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 19 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

3ª Vara
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 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson Celestino Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Ferreira Rodrigues 

Junior - OAB:22439A-MT

 Assim, em atenção ao disposto no art. 589 do Código de Processo Penal, 

mantenho a decisão combatida pelos seus próprios fundamentos.

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso para 

julgamento do recurso defensivo.

Comarca de Alto Araguaia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 54/2018-DF

O Doutor IVAN LÚCIO AMARANTE, Juiz de Direito e Diretor do Foro em 

Substituição Legal desta Comarca de Alto Araguaia, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que o servidor Igor Cavalcante de Souza, matrícula 

13494, Gestor Judiciário da 2ª Vara desta comarca, estará usufruindo 

folgas compensatórias nos dias 25 a 29/06/2018 e férias no período de 02 

a 31/07/2018,

 RESOLVE:

DESIGNAR o servidor CASSIANO DE MOURA FELL, matrícula n. 32608, 

para exercer as funções de Gestor Judiciário Substituto na escrivania da 

2ª vara enquanto perdurar o afastamento do titular, ou seja, no período de 

25 a 29/06/2018 (folgas compensatórias) e de 02 a 31/07/2018 (férias) , 

exercendo todas as atribuições e deveres inerentes ao desempenho do 

cargo.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Alto Araguaia-MT, 19 de junho de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito e Diretor do Foro em Substituição Legal

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 89931 Nr: 6196-50.2017.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LÚCIA OLIVEIRA DE ANDRADE, 

WILFORD ELIAS DE OLIVEIRA, JOÃO BATISTA CAVALCANTE SILVA, 

MISSIEL RIBEIRO FEITOSA, LAHN KELVIN BARBOSA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYANA AZZULIN CURI - 

OAB:13.963-A/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, DIEGO ÁTILA LOPES SANTOS - OAB:21.614 - 

OAB/MT, JAQUELINE CRREIA DA SIVA - OAB:24.087/OAB/MT, KARLA 

AMORIM MELO MARTINS - OAB:24.166/MT, WILLIAM SANTOS 

ARAUJO - OAB:2.644/-MT

 Fica Vossa senhoria devidamente intimados, para apresentarem no prazo 

legal alegações finais.

Salma Corrêa de Moraes Pereira

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 64642 Nr: 1735-06.2015.811.0020

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RODRIGUES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉRICO GUSMÃO DE OLIVEIRA, MARIA NEUZA 

DE ARAÚJO, ILSE ARAÚJO DE SOUZA , Alberto Pedro Ribeiro da Silva, 

Antônio Carlos Marana, RBO ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12.624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a manifestação da parte autora de Ref. 35, citem-se os 

requeridos para, querendo, oferecerem resposta escrita, no prazo legal, 

indicando desde já as provas a serem produzidas e oferecendo o rol de 

testemunhas, sob pena de revelia.

Indefiro o pedido de busca pelo sistema BACENJUD para a localização do 

endereço da requerida Maria Neuza de Araújo, uma vez que não compete 

a este Juízo providenciar/diligenciar, neste momento, obrigações inerentes 

às partes.

Determino ainda à Secretaria que proceda a retificação do polo passivo da 

demanda, para fazer constar Espólio de Erico Gusmão de Oliveira e 

Espólio de Ilse Araújo de Souza.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário, com urgência.

Às providências.

Alto Araguaia – MT, 18 de junho de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 5692 Nr: 424-34.2002.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PONTE BRANCA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZ PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO 

PARREIRA - OAB:15.724/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 eCódigo n.° 5692

Vistos, em correição.

Intime-se pessoalmente o Requerente, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar se tem interesse no feito e/ou requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do §1° do artigo 485 do CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 17 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 57935 Nr: 812-14.2014.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO 

SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLITON DE SOUZA BARCELO, LAERCE 

ALCÂNTARA BARCELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:15.562/0-MT, Leonardo Santos de Resende - OAB:6.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica Vossa Senhoria, Advogado da parte Requerente, INTIMADO para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, comparecer nesta Secretaria e retirar a Carta 

Precatória de Busca e Apreensão, devendo comprovar, no prazo de 10 

(dez) dias, sua distribuição, ou efetuar o preparo para o envio.

Cassiano de Moura Fell

Técnico Judiciário - Mtr: 32608

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 58961 Nr: 1655-76.2014.811.0020

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO 

JÚNIOR - OAB:7.683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao Autor para, no prazo de 5 

dias, providenciar o pagamento da diligência do oficial de justiça, no valor 

de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), emitindo a guia para depósito no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, após comprovar o 

pagamento através de recibo original juntado aos autos, colimando o 

cumprimento de mandado.

Alto Araguaia - MT, 18 de junho de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

MAT. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 56741 Nr: 2500-45.2013.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENILSON ARTICO FILHO - 

OAB:326.478/SP, NATALIA APARECIDA ROSSI ARTICO - 

OAB:311.320/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECLARO: i) BENEDITO PEREIRA DA SILVA; ii) Aposentadoria Rural por 

Idade; iii) Renda mensal de um salário mínimo nacional; iv) DIB – 

03/02/2010; v) RMI – Um salário mínimo nacional; vi) início do pagamento – 

20/04/2018. Em razão do princípio da sucumbência, CONDENO o 

Requerido INSS ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como honorários advocatícios ora fixados em 10 % (dez por cento) do 

valor das prestações vencidas, como tal entendidas todas as parcelas 

que integrarão o precatório, com execução na forma do artigo 910 do 

Código de Processo Civil, conforme entendimento das Súmulas 111 e 178 

do e. Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social em 

cumprimento desta decisum. Diante do requerimento expresso da parte 

autora, preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC/2015, tratando de 

verba de índole alimentar, DETERMINO que o requerido INSS proceda à 

imediata implantação do benefício previdenciário escopo desta sentença, 

fixando prazo de 60 (sessenta) dias após sua comunicação por ofício 

(CNGC), pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) 

revertida em favor da parte autora, de acordo com o artigo 537 do 

CPC/2015. Dispensável o reexame necessário, nos termos do art. 496, § 

3º, inciso I, do CPC/2015. INTIME-SE o INSS, na pessoa de seu Procurador 

Federal, remetendo os autos via postal, nos termos do Convênio firmado 

entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o INSS. 

EXPEÇA-SE o necessário. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE.4)Às providências, expedindo o necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 95668 Nr: 2289-33.2018.811.0020

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUENNIA RESENDE FRAGA MAGELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRÍCIO MAGELA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:2964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. RECEBO a inicial, por estarem presentes os requisitos dos arts. 

319, 320 e 610 do CPC/2015. 2. Conforme regra do parágrafo único do 

artigo 617, NOMEIO INVENTARIANTE a própria parte requerente, que 

prestará compromisso em 05 (cinco) dias e primeiras declarações nos 20 

(vinte) dias subseqüentes conforme artigo 620, sob pena de remoção ex 

vi artigo 622, I, todos do CPC/2015.3. Juntamente com as primeiras 

declarações, deve o inventariante dar o valor correto da causa que nos 

processo de inventário corresponde ao valor do patrimônio a ser 

transmitido, com a exclusão das dívidas e da meação do cônjuge 

supérstite, recolhendo as custas processuais complementares, se 

houver.4. Após, DETERMINO ao nobre gestor judiciário, que encaminhe a 

presente ação ao distribuidor, com o escopo de que certifique se as 

custas e taxas judiciárias foram recolhidas corretamente, observando-se 

o novo valor atribuído à causa pelo autor.5. Restando recolhida as custas 

corretamente, forte no artigo 626 do CPC/2015, CITE-SE para os termos do 

inventário e da partilha o cônjuge, o companheiro, os herdeiros, os 

legatários, herdeiro incapaz ou ausente, a Fazenda Pública, o Ministério 

Público e, se houver testamento, também o testamenteiro, observando a 

diligente gestora judicial os dizeres do referido artigo.6. Concluídas 

referidas citações, conforme preconizado no artigo 627, do CPC/2015, o 

feito aguardará em cartório e pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, para 

que as partes possam dizer sobre as primeiras declarações, sendo que a 

Fazenda Pública, no prazo de 30 (trinta) dias, informará ao juízo o valor 

dos bens de raiz descritos nas primeiras declarações, assim o fazendo 

com base no seu cadastro imobiliário consoante artigo 629 do CPC/2015.7. 

Superado os prazos encimado, CERTIFIQUE-SE sobre as citações e 

manifestações das partes interessadas quanto às primeiras declarações, 

bem como, sobre a concordância ou

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 27033 Nr: 1444-16.2009.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TADEU ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RUBENS BALDAN - 

OAB:13.478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ante a petição acostada aos autos pela parte requerente (fl. 165), 

informando que concorda com o cálculo elaborado às fls. 154/157 pela 

parte executada, razão pela qual HOMOLOGO o mesmo, e DETERMINO 

que seja solicitado o pagamento do valor executado ao Excelentíssimo 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região (artigo 910, §1º do 

CPC/2015).

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 7 de junho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010305-05.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO POSTERLLI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SILVA ZANOTTO OAB - MT23637/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA. (REQUERIDO)

BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON DO CARMO ASSIS OAB - PR04680 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

8010305-05.2016.8.11.0020. REQUERENTE: DIEGO POSTERLLI DE SOUZA 

REQUERIDO: SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA., BR CONSORCIOS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Vistos. 1. DISPENSO o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9099/95. DECIDO. 2. A parte 

ré/executada informou o pagamento da condenação conforme ID. Num. 

13152338, havendo discordância da parte autora concernente a multa por 
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atraso no pagamento espontâneo. 3. Consigno que não houve atraso no 

pagamento, uma vez que o deposito da condenação ocorreu em 

09/05/2018, sendo que a executada tinha até o dia 10/05/2018 para 

realizar o pagamento sem a incorreção da multa processual. 4. Desta feita, 

entendo que o feito deve ser extinto com resolução do mérito, a teor do 

Código de Processo Civil, in verbis: Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; III - 

o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida; IV 

- o exequente renunciar ao crédito; V - ocorrer a prescrição 

intercorrente”. 5. Isto Posto, conforme teor da movimentação Num. 

13152338, com fundamento nos artigos 924, inciso II do Código de 

Processo Civil, DECLARO EXTINTO o presente feito, dando por satisfeita a 

presente execução. 6. Expeça-se competente alvará para 

transferência/levantamento dos valores já depositados. 7. Sem custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 8. Submeto a 

presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 9. Após, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. CARLOS AGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010183-89.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JONESCLEIA GOMES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT0011645A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 09/07/2018 de 2018 , às 10:10 horas (MT). ALTO 

ARAGUAIA, 4 de junho de 2018. OLIZELMA DAVID DE SOUZA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO 

ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA 

AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - TELEFONE: (66) 

34811811

Comarca de Barra do Bugres

Diretoria do Fórum

Edital

n° 2109-92.2014.811.0008-Código 91984.

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCISCO DUARTE DA SILVA, Cpf: 

57038660497, Rg: 2603734-3, Filiação: Maria Luzinete Duarte da Silva e 

Evangelista Venancio da S. Ilva, data de nascimento: 23/12/1967, 

brasileiro(a), natural de Cuité-PB, casado(a) e atualmente em local incerto 

e não sabido

BANCO ITAUCARD S.A, CNPJ: 17192451000170. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 506,04 (Quinhentos e seis reais e quatro 

centavos), no prazo de 05 (cinco) dias , contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria, ADVERTIDA de que o 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciarias 

implicará na restrição de vosso nome CPF junto a divida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC TJMT.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemari Rita de 

Vasconcelos Barros, digitei.

Barra do Bugres, 15 de junho de 2018

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 1.205/CNGC

Intimação

Nos termos do artigo 5°, § 3, do provimento n° 31/ 2016-CGJ, fica 

devidamente Intimada à parte embargada: Banco do Brasil S/A,por meio 

dos seus advogados habilitados nos autos, Dr.FIRMINO GOMES 

BARCELOS OAB-4770-B, Dr.ANTONIO CARLOS DE BARCELOS-OAB 

7.597- B, Dra.SISANE VANZELLA-OAB/MT 5.971, para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 200,10 ( duzentos e dez reais e dez centavos),para fins de custas 

a que ficou condenado nos termos da r. sentença prolatada nestes 

autos.Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link, 

" EMISSÃO DE GUIAS ONLINE –PRIMEIRA INSTANCIA ", clicar no item 11 ( 

Custas e Taxas Finais ou Remanescente), preencher os campos com o 

numero único do processo , o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preenche

r o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do 

fórum.

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101348 Nr: 2461-16.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA JESUS PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIDÊNCIO CAMPOS JÚNIOR, HOSPITAL E 

MATERNIDADE DE NOVA OLÍMPIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17550/O, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Defiro o pedido de fl. 87.

2. Proceda-se busca do endereço pelos sistemas SIEL e INFOJUD.

3. Sendo a busca infrutífera, OFICIE-SE o Conselho Regional de Medicina 

de Mato Grosso para que forneça o endereço constate no seu cadastro 

de dados do médico Fidencio Campos Júnior, portador da cédula de 

identidade sob n.º 089491 SSP-SP (CRM n.º 3304-MT) e CPF/MF n.º 

098.993.238-96.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 82772 Nr: 4501-73.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA APARECIDA CLEMENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINACEIRA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Revisão Contratual proposta por ADRIANA 

APARECIDA CLEMENTE, qualificada nos autos.

À fl. 41 foi determinado à parte autora recolher as custas processuais.

Devidamente intimado via DJE, conforme consulta no sistema Apolo, além 

de intimação pessoal da parte autora (fls. 46/47), o procurador da parte 

autora deixou transcorrer o prazo sem manifestar nos autos, conforme 

certidão de fls. 48.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Com efeito, dispõe o art. 290 do Código de Processo Civil, in verbis: será 

cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu 

advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso 

em 15 (quinze) dias.
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Ocorre que o preparo da inicial é ônus processual da parte autora, cujo 

descumprimento acarreta a sanção prevista no precitado art. 290 do CPC, 

qual seja o cancelamento da distribuição.

 Assim, ao teor do exposto, DETERMINO o CANCELAMENTO da 

distribuição do presente feito, nos termos dos art. 290 do Código de 

Processo Civil.

Sem custas.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 95247 Nr: 4671-74.2014.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO- FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITALOG LOGISTICA E ENERGIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - DD. PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT - 

2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:142.452/SP, LUCIANE MARIA VOLLMER - OAB:14.540, 

michelly pires ciancietti - OAB:258.251

 Nesta data, nos termos do art. 162 § 4º do CPC, e Capitulo 2, seção 17, 

item 2.17 – IV da CNGC, impulsiono o feito PARA INTIMAR o executado 

para comprovar o recolhimento das parcelas em atraso no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 55248 Nr: 1448-84.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOIZA LEAL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) FEDERAL 

DO INSS-MT - OAB:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo da INTIMAÇÃO da parte autora 

sem nenhuma manifestação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 92655 Nr: 1478-75.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB-MT 10.050, MARCO 

ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARTINS - OAB: 

SP/84314

 Vistos etc.

 Defiro o pedido de desarquivamento, na forma requerida (fl. 205).

Intime-se a parte requerida, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requeira o que de direito.

 Em não havendo manifestação, ARQUIVEM-SE.

 Às providências.

 Barra do Bugres – (MT), 13 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 131390 Nr: 7332-21.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GOMES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO FEDERAL - PROCURADORIA DA FAZ. 

NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO LEON SILVEIRA - 

OAB:16.671- A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intime-se a parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção 

(art. 485, inciso III, do CPC).

 Em não havendo manifestação, INTIME-SE pessoalmente a parte autora, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se quanto ao 

prosseguimento do feito (art. 485, §2º, do CPC).

 Após a manifestação ou o decurso do prazo, conclusos para 

deliberação.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Barra do Bugres – (MT), 13 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 43242 Nr: 3333-41.2009.811.0008

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO 

BUGRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIRSON RIBEIRO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS RACHID MURAD FILHO 

- OAB:MT-6105

 Vistos etc.

 Intime-se a parte requerida, para que, no prazo sucessivo de 15 (quinze) 

dias, apresente razões finais, por escrito, na forma de memoriais (art. 364, 

§ 2º do CPC), conforme já determinado no despacho de fl. 183.

 Após, conclusos para sentença.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 13 de junho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 27262 Nr: 512-35.2007.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO JOSE ORTEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO BUGRENSE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LORENÇONI FILHO - 

OAB:6459-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulado na 

Ação Declaratória de Inexistência de Relação Cambial c/c pedido 

reparação de danos patrimoniais e extrapatrimoniais em desfavor de 

AUTO POSTO BUGRENSE LTDA., e extingo o processo com julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Pelo 

princípio da causalidade, condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais, à luz do artigo 

85, §§2º e 3º, do CPC, arbitro em 12% (doze por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, sopesando, de um lado, o tempo de tramitação do 

feito, bem assim o local da prestação do serviço; e, de outro, o zelo 

empregado pelos patronos do embargado no patrocínio do seu 

cliente.Cumpram-se as disposições pertinentes do Código de Normas da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, aplicável à 

espécie. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Bugres – (MT), 18 

de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 32956 Nr: 2742-50.2007.811.0008

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:OAB/MT 5.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por MIRIAN DE JESUS 

SILVA em face de EDEMILSON DE LIMA SILVA, todos qualificados nos 

autos.

Tentativa de citação do executado infrutífera (fl.18).

Houve determinação para que a autora desse prosseguimento ao feito, 

mas não foi localizada no endereço (fl. 28).

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTE e DECIDO.

O feito deve ser extinto sem julgamento.

No caso em tela, restou suficientemente demonstrado que a autora 

deliberadamente abandonou o processo. Assim, de rigor a extinção do 

processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, III do CPC.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

por força do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, condenando 

o autor nas custas, despesas e honorários advocatícios, fixados em 10% 

sobre o valor dado à causa, tendo sua exigibilidade suspensa por serem 

beneficiários da justiça gratuita nos termos da lei.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 82517 Nr: 4233-19.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS DORES DO REGO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) FEDERAL 

DO INSS-MT - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 49761 Nr: 1155-51.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA D'ARC FALANQUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio de Carvalho - 

OAB:10.052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 98299 Nr: 641-59.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOALDO LEMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9.925/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 36807 Nr: 3182-12.2008.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA CONSOLADORA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Parra Santilio - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, , impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para m manifestar 

-se sobre a IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 131163 Nr: 7211-90.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GINEIR BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DOS SANTOS 

OLIVEIRA - OAB:23349/O, GILMAR LUIZ ZANATTA - OAB:23.374/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113565 Nr: 3820-64.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVARO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

 1. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 19 

de setembro de 2018, às 13h45min, consignando que incumbe(m) ao(s) 

advogado(s) da(s) parte(s) a comunicação/intimação das testemunhas 

por ele(s) arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando a intimação do Juízo, nos termos do artigo 455, do Novo 

Código de Processo Civil, devendo o patrono das partes juntar aos autos, 

com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, 

cópia da correspondência de intimação (AR) e do comprovante de 

recebimento. Advertindo, desde já, que caso a testemunha arrolada não 

compareça a solenidade aprazada, será presumida desistência quanto 

sua oitiva, nos termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo 

Civil.

 2. Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

3. Expeça-se o necessário.

 4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 122412 Nr: 2281-29.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS INACIO FERREIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: michele juliana noca - OAB:, 

SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

 1. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 19 

de setembro de 2018, às 14h45min, consignando que incumbe(m) ao(s) 

advogado(s) da(s) parte(s) a comunicação/intimação das testemunhas 

por ele(s) arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando a intimação do Juízo, nos termos do artigo 455, do Novo 

Código de Processo Civil, devendo o patrono das partes juntar aos autos, 

com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, 

cópia da correspondência de intimação (AR) e do comprovante de 

recebimento. Advertindo, desde já, que caso a testemunha arrolada não 

compareça a solenidade aprazada, será presumida desistência quanto 

sua oitiva, nos termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo 

Civil.

 2. Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

3. Expeça-se o necessário.

 4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113039 Nr: 3473-31.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Therezinha Galiassi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

 1. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 19 

de setembro de 2018, às 17h00min, consignando que incumbe(m) ao(s) 

advogado(s) da(s) parte(s) a comunicação/intimação das testemunhas 

por ele(s) arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando a intimação do Juízo, nos termos do artigo 455, do Novo 

Código de Processo Civil, devendo o patrono das partes juntar aos autos, 

com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, 

cópia da correspondência de intimação (AR) e do comprovante de 

recebimento. Advertindo, desde já, que caso a testemunha arrolada não 

compareça a solenidade aprazada, será presumida desistência quanto 

sua oitiva, nos termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo 

Civil.

 2. Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

3. Expeça-se o necessário.

 4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 122865 Nr: 2528-10.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA ALVES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

 1. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 20 

de setembro de 2018, às 15h45min, consignando que incumbe(m) ao(s) 

advogado(s) da(s) parte(s) a comunicação/intimação das testemunhas 

por ele(s) arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando a intimação do Juízo, nos termos do artigo 455, do Novo 

Código de Processo Civil, devendo o patrono das partes juntar aos autos, 

com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, 

cópia da correspondência de intimação (AR) e do comprovante de 

recebimento. Advertindo, desde já, que caso a testemunha arrolada não 

compareça a solenidade aprazada, será presumida desistência quanto 

sua oitiva, nos termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo 

Civil.

 2. Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

3. Expeça-se o necessário.

 4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 117163 Nr: 6083-69.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LIMA DE GOES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

 1. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 20 

de setembro de 2018, às 16h00min, consignando que incumbe(m) ao(s) 

advogado(s) da(s) parte(s) a comunicação/intimação das testemunhas 

por ele(s) arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando a intimação do Juízo, nos termos do artigo 455, do Novo 

Código de Processo Civil, devendo o patrono das partes juntar aos autos, 

com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, 

cópia da correspondência de intimação (AR) e do comprovante de 

recebimento. Advertindo, desde já, que caso a testemunha arrolada não 

compareça a solenidade aprazada, será presumida desistência quanto 

sua oitiva, nos termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo 

Civil.

 2. Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

3. Expeça-se o necessário.

 4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 53272 Nr: 4024-84.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA MUDO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

 1. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 20 

de setembro de 2018, às 16h30min, consignando que incumbe(m) ao(s) 

advogado(s) da(s) parte(s) a comunicação/intimação das testemunhas 

por ele(s) arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando a intimação do Juízo, nos termos do artigo 455, do Novo 

Código de Processo Civil, devendo o patrono das partes juntar aos autos, 

com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, 

cópia da correspondência de intimação (AR) e do comprovante de 

recebimento. Advertindo, desde já, que caso a testemunha arrolada não 

compareça a solenidade aprazada, será presumida desistência quanto 

sua oitiva, nos termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo 

Civil.

 2. Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

3. Expeça-se o necessário.

 4. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 110034 Nr: 1737-75.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO FRANCISCO SOUZA, LDOS, ADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

 1. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 20 

de setembro de 2018, às 17h00min, consignando que incumbe(m) ao(s) 

advogado(s) da(s) parte(s) a comunicação/intimação das testemunhas 

por ele(s) arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando a intimação do Juízo, nos termos do artigo 455, do Novo 

Código de Processo Civil, devendo o patrono das partes juntar aos autos, 

com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, 

cópia da correspondência de intimação (AR) e do comprovante de 

recebimento. Advertindo, desde já, que caso a testemunha arrolada não 

compareça a solenidade aprazada, será presumida desistência quanto 

sua oitiva, nos termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo 

Civil.

 2. Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

3. Expeça-se o necessário.

 4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 120667 Nr: 1224-73.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOADIR ROSÁRIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

 1. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 25 

de setembro de 2018, às 13h30min, consignando que incumbe(m) ao(s) 

advogado(s) da(s) parte(s) a comunicação/intimação das testemunhas 

por ele(s) arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando a intimação do Juízo, nos termos do artigo 455, do Novo 

Código de Processo Civil, devendo o patrono das partes juntar aos autos, 

com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, 

cópia da correspondência de intimação (AR) e do comprovante de 

recebimento. Advertindo, desde já, que caso a testemunha arrolada não 

compareça a solenidade aprazada, será presumida desistência quanto 

sua oitiva, nos termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo 

Civil.

 2. Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

3. Expeça-se o necessário.

 4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 126559 Nr: 4490-68.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO FELIX DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:MT/12.183, MÍRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:200.004/A, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 

17.591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

 1. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 25 

de setembro de 2018, às 13h45min, consignando que incumbe(m) ao(s) 

advogado(s) da(s) parte(s) a comunicação/intimação das testemunhas 

por ele(s) arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando a intimação do Juízo, nos termos do artigo 455, do Novo 

Código de Processo Civil, devendo o patrono das partes juntar aos autos, 

com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, 

cópia da correspondência de intimação (AR) e do comprovante de 

recebimento. Advertindo, desde já, que caso a testemunha arrolada não 

compareça a solenidade aprazada, será presumida desistência quanto 

sua oitiva, nos termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo 

Civil.

 2. Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

3. Expeça-se o necessário.

 4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 121304 Nr: 1589-30.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseni Soares de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

 1. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 25 

de setembro de 2018, às 14h15min, consignando que incumbe(m) ao(s) 

advogado(s) da(s) parte(s) a comunicação/intimação das testemunhas 

por ele(s) arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando a intimação do Juízo, nos termos do artigo 455, do Novo 

Código de Processo Civil, devendo o patrono das partes juntar aos autos, 

com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, 

cópia da correspondência de intimação (AR) e do comprovante de 

recebimento. Advertindo, desde já, que caso a testemunha arrolada não 

compareça a solenidade aprazada, será presumida desistência quanto 

sua oitiva, nos termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo 

Civil.

 2. Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

3. Expeça-se o necessário.

 4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 117356 Nr: 6212-74.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTHUR RAPHAEL PONTES DI SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

 1. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 25 

de setembro de 2018, às 14h30min, consignando que incumbe(m) ao(s) 

advogado(s) da(s) parte(s) a comunicação/intimação das testemunhas 

por ele(s) arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando a intimação do Juízo, nos termos do artigo 455, do Novo 

Código de Processo Civil, devendo o patrono das partes juntar aos autos, 

com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, 

cópia da correspondência de intimação (AR) e do comprovante de 
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recebimento. Advertindo, desde já, que caso a testemunha arrolada não 

compareça a solenidade aprazada, será presumida desistência quanto 

sua oitiva, nos termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo 

Civil.

 2. Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

3. Expeça-se o necessário.

 4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 121231 Nr: 1543-41.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARTINS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS OLIVEIRA AMADOR - 

OAB:13.423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

 1. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 25 

de setembro de 2018, às 14h45min, consignando que incumbe(m) ao(s) 

advogado(s) da(s) parte(s) a comunicação/intimação das testemunhas 

por ele(s) arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando a intimação do Juízo, nos termos do artigo 455, do Novo 

Código de Processo Civil, devendo o patrono das partes juntar aos autos, 

com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, 

cópia da correspondência de intimação (AR) e do comprovante de 

recebimento. Advertindo, desde já, que caso a testemunha arrolada não 

compareça a solenidade aprazada, será presumida desistência quanto 

sua oitiva, nos termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo 

Civil.

 2. Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

3. Expeça-se o necessário.

 4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 46733 Nr: 2899-18.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DE MAGALHAES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

 1. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 25 

de setembro de 2018, às 15h30min, consignando que incumbe(m) ao(s) 

advogado(s) da(s) parte(s) a comunicação/intimação das testemunhas 

por ele(s) arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando a intimação do Juízo, nos termos do artigo 455, do Novo 

Código de Processo Civil, devendo o patrono das partes juntar aos autos, 

com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, 

cópia da correspondência de intimação (AR) e do comprovante de 

recebimento. Advertindo, desde já, que caso a testemunha arrolada não 

compareça a solenidade aprazada, será presumida desistência quanto 

sua oitiva, nos termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo 

Civil.

 2. Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

3. Expeça-se o necessário.

 4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 82676 Nr: 4396-96.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINE MOREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:MAT.1662135

 Visto em correição,

 1. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 25 

de setembro de 2018, às 15h15min, consignando que incumbe(m) ao(s) 

advogado(s) da(s) parte(s) a comunicação/intimação das testemunhas 

por ele(s) arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando a intimação do Juízo, nos termos do artigo 455, do Novo 

Código de Processo Civil, devendo o patrono das partes juntar aos autos, 

com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, 

cópia da correspondência de intimação (AR) e do comprovante de 

recebimento. Advertindo, desde já, que caso a testemunha arrolada não 

compareça a solenidade aprazada, será presumida desistência quanto 

sua oitiva, nos termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo 

Civil.

 2. Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

3. Expeça-se o necessário.

 4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 121825 Nr: 1898-51.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCILEIDE DE MORAIS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

 1. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 25 

de setembro de 2018, às 15h45min, consignando que incumbe(m) ao(s) 

advogado(s) da(s) parte(s) a comunicação/intimação das testemunhas 

por ele(s) arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando a intimação do Juízo, nos termos do artigo 455, do Novo 

Código de Processo Civil, devendo o patrono das partes juntar aos autos, 

com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, 

cópia da correspondência de intimação (AR) e do comprovante de 

recebimento. Advertindo, desde já, que caso a testemunha arrolada não 

compareça a solenidade aprazada, será presumida desistência quanto 

sua oitiva, nos termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo 

Civil.

 2. Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

3. Expeça-se o necessário.

 4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 123310 Nr: 2799-19.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGDA GONÇALVES COELHO GAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,
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 1. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 25 

de setembro de 2018, 16h00min, consignando que incumbe(m) ao(s) 

advogado(s) da(s) parte(s) a comunicação/intimação das testemunhas 

por ele(s) arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando a intimação do Juízo, nos termos do artigo 455, do Novo 

Código de Processo Civil, devendo o patrono das partes juntar aos autos, 

com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, 

cópia da correspondência de intimação (AR) e do comprovante de 

recebimento. Advertindo, desde já, que caso a testemunha arrolada não 

compareça a solenidade aprazada, será presumida desistência quanto 

sua oitiva, nos termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo 

Civil.

 2. Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

3. Expeça-se o necessário.

 4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 138033 Nr: 3388-74.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CRISTINA AMORIM DA SILVA, ILZA AMORIM DOS 

REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição...

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo a requerente as isenções previstas na Lei n.º 

1.060/50 (LAJ). Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela necessitada.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que a requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário a autora.

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pela 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida, considerando que os documentos colacionados a exordial não 

oferecem sustentáculo suficiente para tanto, a partir do instante em que a 

autora visa afastar análise documental realizada pelo requerido, em 

relação a qual milita presunção de legalidade por se tratar de ato de 

entidade pública, sendo que elementos de convicção não podem ser 

considerados como prova inequívoca para os fins do art. 300, do Novo 

Código de Processo Civil.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 137813 Nr: 3272-68.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WANDERSON VINICIUS DA SILVA ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LETICIA WALKR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA PRICILA BICUDO RINALDI 

- OAB:21481/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição...

1. Recebo a exordial. Processe-se em segredo de justiça (Art. 189, II, 

CPC).

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo ao requerente as isenções previstas na Lei n.º 

1.060/50 (LAJ). Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela necessitada.

3. Havendo prova pré-constituída da paternidade (fl. 24), defiro os 

alimentos provisórios ofertados, nos termos do art. 4º, da Lei n.º 5.478/68 

(Lei de Alimentos), fixando-os, tendo em vista a não comprovação do 

valor real percebido pelo requerente, em 30% (trinta por cento) da 

remuneração, devido a partir da citação, a ser depositado na conta 

bancária do Requerida, até o dia 10 (dez) de cada mês, não podendo ser 

inferior ao valor correspondente a 30% (trinta por cento) do salário 

mínimo, equivalente R$ 286,20, (duzentos e oitenta e seis reais e vinte 

centavos). Desta feita, intime-se a parte autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, traga aos autos o número da conta a ser depositado o valor 

deferido.

4. Considerando a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania (CEJUSC) na presente comarca, encaminhem-se os autos à 

conciliação.

5. Após, cite-se a requerida para, querendo, responder aos termos da 

ação no prazo de 15 dias, caso não encontrado a ré no endereço indicado 

na inicial, determino, desde já, intime-se a parte autora para diligenciar 

indicando nos autos novo endereço, em não sendo possível, estando o 

postulante assistido pela Defensoria Pública e/ou MP, comprovado nos 

autos por meio de extrato de pesquisa (INFOSEG, SIEL e outros bancos de 

dados), autorizo a expedição de edital citatório com prazo de 20 (vinte) 

dias, findo qual não apresentado contestação ou peça de defesa, nomeio 

como defensor dativo do réu a Defensoria Pública, não sendo ela autora, 

ou, e não sendo a hipótese já mencionada, o Núcleo de Prática Jurídica da 

Universidade do Estado de Mato Grosso.

6. Intime-se, a parte Reclamante, constando da intimação que sua 

ausência implicará extinção do feito, sem resolução de mérito – art. 7, da 

Lei n°. 5.478/68. Anotando-se que, em não havendo conciliação o prazo 

para apresentação de contestação fluirá a partir da data da aludida 

audiência.

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do CPC, à parte autora para impugná-la no 

prazo de 15 dias (art. 351, NCPC).

8. Deverá constar no mandado de intimação/citação, que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (artigo 334, § 

8º, do NCPC).

9. Notifique-se o Ministério Público, para que, querendo, compareça a 

audiência.

10. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com a urgência que o caso requer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 137172 Nr: 2893-30.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YRSDS, ERRDS, RJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 26 de Julho de 2018 às 15:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira
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 Cod. Proc.: 131627 Nr: 7465-63.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDA, VIVIANE OLIVEIRA DE AZEVEDO GONÇALVES 

CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO GARCIA CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 13 de Setembro de 2018 às 16:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 137314 Nr: 2973-91.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA DE CAMPOS MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO LEANDRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS ROSSI - OAB:4.616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 13 de Setembro de 2018 às 16:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 120330 Nr: 1001-23.2017.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDPC, EDDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DTPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURIVAL DA CRUZ DIAS - 

OAB:19538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 13 de Setembro de 2018 às 15:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133250 Nr: 469-15.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JJDS, MDLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 13 de Setembro de 2018 às 15:15 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 137163 Nr: 2884-68.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAIS MARQUES DOS SANTOS, ASMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO GOMES DE CAMPOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 13 de Setembro de 2018 às 15:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 137160 Nr: 2881-16.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IDALINA LIMA FERREIRA, RLDJF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO LIMA FERREIRA, ERACY DE JESUS 

VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 13 de Setembro de 2018 às 14:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132368 Nr: 7896-97.2017.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 13 de Setembro de 2018 às 14:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 121147 Nr: 1497-52.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Manoel Levino Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANUEL FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 13 de Setembro de 2018 às 13:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133603 Nr: 714-26.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UELLITON JERRI DA SILVA, LDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 13 de Setembro de 2018 às 13:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133603 Nr: 714-26.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UELLITON JERRI DA SILVA, LDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 13 de Setembro de 2018 às 12:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 135542 Nr: 1863-57.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJDSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 13 de Setembro de 2018 às 12:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 137361 Nr: 3010-21.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERMINA ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO GREGORIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO NOEL DAS NEVES E SILVA 

- OAB:15.703/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 17 de Julho de 2018 às 15:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 125100 Nr: 3766-64.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AF, DANIELA SANTOS DA SILVA FELICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 17 de Julho de 2018 às 14:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 137181 Nr: 2902-89.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROQUE PERON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI GONÇALVES PERON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 17 de Julho de 2018 às 13:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 135478 Nr: 1828-97.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO RODRIGUES RAMOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13615

 Nos termos da Legislação Vigente e inciso III, do Art. 1691 da CNGC- 

FORO JUDICIAL, impulsiono estes autos, com a finalidade de abrir vista ao 

Representante do Polo Passivo, Dr. Saulo Almeida Alves - OAB/MT 13.615, 

para no prazo legal, pugnar o que entender de direito, face o teor da 

certidão negativa do Oficial de Justiça em relação a testemunha Itamar 

Almeida Silva e Antônio da Silva, conforme transcrição a seguir:

[...] Certifico também que Deixei de Intimar as Testemunhas: [...] ITAMAR 

ALMEIDA SILVA, em virtude de não encontrá-lo, conforme informação da 

amiga e vizinha: RAILLI SOUZA DENIS, está trabalhando na região da 

Comunidade da Voltinha, a qual ficou com cópia deste mandado 

prometendo entregar em mãos e ANTONIO DA SILVA, em virtude de não 

encontrar informação do mesmo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 133533 Nr: 667-52.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NALDO PEREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN G. SANCHES DA 

COSTA - OAB:20491

 Autos: 667-52.2018.811.0008 - Código: 133533.DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIAI- O Ministério Público denunciou Naldo Pereira do 

Nascimento como incurso nas sanções penais do art. 306, caput, da 

CPB.Vieram os autos conclusos.II-Observada as formalidades legais, a 

versão da denúncia, quanto aos fatos, está apoiada em elementos de 

provas constantes no inquérito policial, mormente no auto de prisão em 

flagrante do acusado e nas declarações das testemunhas.Nesse 

contexto, não sendo possível se concluir, de modo insofismável, pela 

manifesta improcedência das acusações, e não ocorrendo qualquer das 

hipóteses do art. 395 do CPP, RECEBE-SE A DENÚNCIA oferecida contra 

Naldo Pereira do Nascimento, tendo-o como incurso nas sanções do art. 

306, caput, do CTB.Por conseguinte, CITE-SE o acusado e INTIME-SE para 

comparecer na audiência preliminar para proposta de suspensão 

condicional do processo no dia 08 de agosto de 2018, às 13h20 horas eis 

que presente os requisitos do art. 89 da Lei 9.099/95. Caso não aceita a 

proposta, terá o prazo de 10 dias para responder à acusação, nos termos 

do art. 396 do CPP, contados a partir da referida audiência.Comunique-se 

o recebimento da denúncia à Central de Distribuição, ao Instituto Estadual 

de Identificação e à Delegacia de Polícia responsável pelo inquérito 

policial.Indefere-se as diligências requeridas pelo Ministério Público 

Estadual às fls. 48/49, eis que a Lei Complementar 75/93 resguarda a 

prerrogativa ao Representante do Ministério Público, no pleno exercício de 

suas atribuições constitucionais, de requisitar informações e documentos, 

bem como acesso incondicional a qualquer banco de dados de caráter 

público .Acaso o acusado, devidamente citado, não constitua defensor, 

remetam-se os autos à Defensoria Pública, para oferecimento de resposta 

à acusação, no mesmo prazo assinalado.Barra do Bugres/MT, 08 de junho 

de 2018.João Filho de Almeida Portela Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133539 Nr: 673-59.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARLOS ANTONIO DA SILVA, Cpf: 

57071110182, Rg: 932571, Filiação: Braulina Predolina da Silva, data de 

nascimento: 27/09/1972, brasileiro(a), pedreiro, Telefone 99628-2416. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio 

do Promotor de Justiça, vem à presença de Vossa Excelência, oferecer 

denúncia em face de CARLOS ANTÔNIO DA SILVA. Consta nos autos do 

Inquérito Policial supramencionado que, no dia 28 de janeiro de 2018, por 

volta das 22h00, em via pública, na Rua Custódio da Siva, no bairro 

Maracanã, na cidade de Barra do Bugres - MT, o denunciado Carlos 

Antônio da Silva conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora 

alterada em razão da inflência de álcool, conforme Autor de Prisão em 

Flagrante e Auto de Constatação de Sinais de Embriaguez e Nota de 

Culpa. Conforme restou apurado, o denunciado encontrava-se conduzindo 

seu veículo Fiat Uno, Vivage, de placa OAX - 5684, na Rua Custódio da 

Silva, oportunidade em que invadiu a pista contrária, passando a trafegar 

na contramão. Em decorrência, o denunciado colidiu com duas 

motocicletas que estavam estacionadas na lateral da via, causando-lhe 

danos materiais. Subsequentemente, o denunciado tentou evadir-se da 

localidade, conquanto, não estava em condições, vindo a parar o veículo. 

Diante do ocorrido, populares se direcionaram até o veículo, para 

averiguar a situação e ao perceberem a condição do denunciado, 

acionaram a Polícia Militar. Ato contínuo, policiais militares se deslocaram 

até o local dos fatos e ao indagarem o denunciado acerca do ocorrido, 

constatou-se que Carlos Antônio da Silva encontrava-se sob o efeito de 

álcool, apresentando hálito alcoólico, vestes desalinhadas, fala arrastada, 

desorientação, andar cambaleante, falta de coordenação motora, falta de 

equilíbrio, confusão mental, inocência, excitação, irritabilidade, descontrole 

emocional, dentre outros, conforme auto de constatação de sinais de 

embriaguez. Ante o exposto, denuncia-se Carlos Antônio da Silva, em 

face da conduta tipificada no artigo 306, do Código de Trânsito, 

requerendo o recebimento da denúncia, oportunizando-se o contraditório e 

a ampla defesa, designando-se audiência de instrução e julgamento para, 

ao final, julgá-la procedente e condená-los nas sanções do dispositivo em 

comento. Rol de Testemunhas: Agnaldo Rogério Urtado; Michel Rodrigo de 

Moraes. Promotor de Justiça: Lysandro Alberto Ledesma.

Despacho: Autos: 673-59.2018.811.0008 - Código: 133539.DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIAI- O Ministério Público denunciou Carlos Antônio da Silva 

como incursa nas sanções penais do art. 306, do CTB.Vieram os autos 

conclusos.II-Observada as formalidades legais, a versão da denúncia, 

quanto aos fatos, está apoiada em elementos de provas constantes no 

inquérito policial, mormente no auto de prisão em flagrante do acusado e 

nas declarações das testemunhas.Nesse contexto, não sendo possível se 

concluir, de modo insofismável, pela manifesta improcedência das 

acusações, e não ocorrendo qualquer das hipóteses do art. 395 do CPP, 

RECEBE-SE A DENÚNCIA oferecida contra Carlos Antônio da Silva tendo-o 

como incurso nas sanções penais do art. 306, do CTB.Cite-se o acusadoe 

intime-se para comparecer na audiência preliminar para proposta de 

suspensão condicional do processo no dia 20 de junho de 2018 às 14 

horas eis que presente os requisitos do art. 89 da Lei 9.099/95. Caso não 

aceita a proposta, terá o prazo de 10 dias para responder à acusação, 

nos termos do art. 396 do CPP, contados a partir da referida 

audiência.Comunique-se o recebimento da denúncia à Central de 

Distribuição, ao Instituto Estadual de Identificação e à Delegacia de Polícia 

responsável pelo inquérito policial.Indefere-se as diligências requeridas 

pelo Ministério Público Estadual eis que a Lei Complementar 75/93 

resguarda a prerrogativa ao Representante do Ministério Público, no pleno 

exercício de suas atribuições constitucionais, de requisitar informações e 

documentos, bem como acesso incondicional a qualquer banco de dados 

de caráter público .Acaso o acusado, devidamente citada, não constitua 

defensor, remetam-se os autos à Defensoria Pública, para oferecimento 

de resposta à acusação, no mesmo prazo assinalado.A providência 

prevista no item anterior deverá ser adotada desde logo a ré, por ocasião 

da citação, em consonância com a previsão do art. 1.373, §3 da CNGC, 

declarar que não pretende ou não possui condições de constituir 

advogado.Intimem-se.SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO 

MANDADO.Barra do Bugres/MT, 14 de maio de 2018.João Filho de Almeida 

Portela Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DANIEL DE OLIVEIRA 

ANTONIASSI, digitei.

Barra do Bugres, 19 de junho de 2018

Gisela Aparecida Dorado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000563-77.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

INAURA BENEDITA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte, da 

r.sentença ID do documento: 12214960 .“ JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inc. IV e art. 321 do 

Código de Processo Civil...” O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora 

Judiciária. Mat:3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000708-36.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN RUBENS BARBOSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

EDIANE ELIZA BAGGIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO OAB - MT0006539A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEURI BAGATINI (REQUERIDO)

C BAGATINI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte, da 

r.sentença ID do documento: 12350761 .“ Ante o exposto, decreto a 

revelia das reclamadas e OPINO PELA PARCIAL PROCEDENCIA da 

pretensão contida na peça inicial e, por consequência, condeno as partes 

reclamadas, de forma solidária, a pagar à parte autora importância de R$ 

2.308,00 (dois mil, trezentos e oito reais), acrescidos de correção 

monetária pelo índice INPC contados a partir do efetivo prejuízo (sumula 43 

STJ) e juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso (art 398 

CC e súmula 54 STJ)e ao pagamento de multa contratual de 10% sobre o 

valor do contrato, conforme entabulado pelas partes, o faço, com 

resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil.Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95...” O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. MARIA 

APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. Mat:3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000517-88.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA PEREIRA DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida, 

para no prazo de 15(quinze) dias,, apresentar as contrarrazões do 

recurso apresentado aos autos. O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana 

Gestora judiciaria Substituta matrícula 3321

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-23.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GONCALVES OAB - MT0002933A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000058-23.2016.8.11.0008. REQUERENTE: SIDNEI GONCALVES 

REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES Vistos etc. 

Diante da certidão lançada no Id. 12058027, intime-se o exequente para 

que se manifeste no prazo de 15 (quinze), requerendo o que de direito, 

para o regular andamento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Barra do Bugres, 

19 de junho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000707-51.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE CAMPOS VIDAL QUERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida, 

para no prazo de 15(quinze) dias,, apresentar as contrarrazões do 

recurso apresentado aos autos. O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana 

Gestora judiciaria Substituta matrícula 3321

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000529-05.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ALVES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO OAB - MT0006539A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida, 

para no prazo de 15(quinze) dias,, apresentar as contrarrazões do 

recurso apresentado aos autos. O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana 

Gestora judiciaria Substituta matrícula 3321

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500469-60.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ARRUDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL OAB - MT0013578S (ADVOGADO)

ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA OAB - SP0068723A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

0500469-60.2015.8.11.0008. REQUERENTE: ADRIANA ARRUDA DE 

SOUZA REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos etc. Trata-se de Cumprimento de 

Sentença proposta por ADRIANA ARRUDA DE SOUZA em face de 

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS E 

FINANCIAMENTOS S/A, todos qualificados. O cumprimento de sentença foi 

recebido no Id. 12192047, determinando a intimação da executada. No Id. 

12768991 compareceram as partes informando a realização de acordo, 

pugnando pela sua homologação. No Id. 13215571, compareceu a 

executada e juntou o comprovante de pagamento, referente ao 

cumprimento do acordo. O exequente compareceu pugnando pelo 

levantamento dos valores (Id.13330090). É o relato do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. A homologação do acordo é medida que se 

impõe, pois, os termos da transação não são contrários ao direito razão 

pela qual, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, 

HOMOLOGO o referido acordo, cujas cláusulas e condições passam a 

fazer parte integrante desta sentença. Em consequência, JULGO EXTINTO 

o presente feito, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

487, III, b, c/c artigo 924, II, ambos do Código de Processo Civil, passando 

a fazer parte integrante da presente sentença, o acordo juntado no Id. 

12768991. Sem custas. Antes de realizar o levantamento, nos termos do 

Provimento nº 68 de 03 de maio de 2018 do CNJ, DETERMINO a intimação 

da requerida e da requerente para que se manifestem no prazo de 15 

(quinze) dias. Esgotado o prazo, aguarde-se 02 (dois) dias úteis do 

esgotamento de recursos, CERTIFIQUE-SE e faça conclusos para 

expedição do alvará. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Barra do 

Bugres/MT, 19 de junho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de 

Direito

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 98654 Nr: 1414-70.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA EVARISTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CAVALIERI HENNING 

- OAB:18.913/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, certifico que a contestação é tempestiva, sendo assim, 

impulsiono o presente feito, a fim de que seja intimada a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para que, querendo, apresente 

impugnação a contestação, no prazo legal. Nada mais.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 84910 Nr: 3693-97.2016.811.0050

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA BORGES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTIÇA PÚBLICA DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE ALVES THEODORO DE 

MORAES - OAB:11.950/MT, MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Intimando: TERCEIROS E INTERESSADOS

FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO GERAL AO PÚBLICO da Ação de 

Notificação proposta neste Juízo, acima identificada, conforme 

despacho/decisão abaixo transcrita e petição inicial em resumo abaixo, 

cientificando-lhes que, deferida e realizada a notificação ou interpelação, 

os autos serão entregues ao requerente.

Resumo da Inicial: [...]Cuida-se de pedido de Alvará para levantamento de 

rescisão de contrato de trabalho, PIS/PASEP e FGTS em nome do falecido 

Elessandro Carneiro de Oliveira.[...]

Despacho/Decisão: Autos nº: 3693-97.2016.811.0050 (Código 84910) 

Requerente: Neuza Borges Pereira Vistos. Cuida-se de pedido de Alvará 

para levantamento de rescisão de contrato de trabalho, PIS/PASEP e FGTS 

em nome do de cujus Elessandro Carneiro de Oliveira. O presente feito é 

de jurisdição voluntária, seguindo, portanto, o rito estabelecido nos artigos 

719 e ss do Código de Processo Civil. Expeça-se ofício ao INSS para 

informar, no prazo de 15 dias, quem são os beneficiários dependentes do 

de cujus. Oficie-se ainda a Caixa Econômica Federal para informar, no 

prazo de 15 dias, o valor atual FGTS em nome do falecido. Com efeito, nos 

termos do art. 721 c/c art. 178 do CPC, vistas ao Ministério Publico 

Estadual para manifestação no prazo legal. Após, conclusos para 

deliberação. Por fim, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, 

conforme dispõe a Lei n°1.060/50. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis – MT, 15 de janeiro de 

2017. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cilina Souza Santos, 

digitei.

Campo Novo do Parecis, 08 de junho de 2018

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95464 Nr: 4994-45.2017.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAILTON MARTINS DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA - OAB:22.483/MT

 Diante do exposto, e tudo o mais que dos autos consta, nos termos do 

artigo 383 do CPP, DESCLASSIFICO a conduta descrita na denúncia de f. 

03-07 para aquela tipificada no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006 e, 

com base no artigo 74 do CPP, DETERMINO A REMESSA DO FEITO ao 

Juizado Especial Criminal desta Comarca, por ser o crime de menor 

potencial ofensivo nos termos da Lei nº 9.099/1995.Expeça-se, com 

URGÊNCIA, o competente alvará de soltura em favor do réu Wailton 

Martins Dourado, já qualificado nos autos, devendo ser colocado 

imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo não puder ser 

solto.DAS CUSTASIsento o réu de pagar as despesas processuais.DA 

DESTINAÇÃO DAS DROGAS APREENDIDASQuanto às drogas 

apreendidas, nos termos do provimento nº. 08/99 da E. Corregedoria Geral 

da Justiça/MT, determino a destruição das substâncias entorpecentes 

apreendidas, com as cautelas legais.Com o trânsito em julgado desta 

sentença, procedam-se às comunicações de estilo e encaminhem-se os 

autos ao Juizado Especial desta Comarca, promovendo-se as baixas 

necessárias.Publique-se. Registre-se.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Campo Novo do Parecis/MT, 18 de 

junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 77763 Nr: 3843-15.2015.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PATRÍCIO DO CARMO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANEPAVI - SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO 

EIRELI EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DO PRADO GUNTHEN - 

OAB:3976/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO ARINI - OAB:6727, 

FRANCO BONATELLI - OAB:10.224, JULINIL GONÇALVES ARINE - 
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OAB:OAB/MT 1.1136, VANESSA DOS SANTOS LOPES - OAB:18468/MT

 (...).DECIDO.Conforme se vê nos autos se tratam de dois exequentes (Dr. 

Milton do Prado e João Patrício).O feito por ter ido julgado procedente (f. 

789-791).Assim, defiro o pedido de f. 982 e, via de consequência, 

oficie-se o Cartório de Primeiro Ofício desta Comarca para que, no prazo 

impostergável de quinze dias, proceda-se ao cancelamento da averbação 

do Termo de Caução de f. 757, constante na matrícula nº 3-5.579 (certidão 

de f. 758-759).Todavia, considerando o disposto no Provimento 

68/2018/CNJ, intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar 

impugnação no prazo de dois dias úteis, sob pena de aceitação 

tácita.DECORRIDO O PRAZO, sem manifestação da parte contrária, desde 

já, considerando que a penhora online restou infrutífera, proceda-se a 

expedição do alvará eletrônico de levantamento em favor do exequente 

João Patrício, da importância de R$ 10.199,83, conforme já determinado às 

f. 977, atentando-se aos dados bancários constantes nos autos, bem 

como em favor o exequente Milton do Prado, no valor de R$ 32.814,60 

(trinta e dois mil oitocentos e quatorze reais e sessenta centavos), eis que 

se trata de valores inerentes aos honorários advocatícios do causídico 

cuja natureza é alimentar.Em caso de expedição dos alvarás, deverá a 

Sra. Gestora Judiciária se atentar quanto aos valores penhorados pela 

Justiça do Trabalho.DECORRIDO O PRAZO, com manifestação da parte 

contrária, certifique e tornem os autos conclusos para 

deliberação.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.Campo Novo do Parecis/MT, 18 de junho de 2.018.Cláudia Anffe 

Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 85900 Nr: 4346-02.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEVIN STEIGER JERONIMO DE OLIVEIRA, EVANETE 

STEIGER DE OLIVEIRA, JAMES STEIGER JERONIMO DE OLIVEIRA, PAMELA 

STEIGER DE OLIVEIRA, TALES STEIGER JERONIMO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSMOURAO - TRANSPORTE RODOVIARIO 

DE CARGAS LTDA - EPP, DENIS FRANCLIS VALADARES DONATO, 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA PALU SASSAKI - 

OAB:16.898/MT, KATIA CRISTINNA RODRIGUES - OAB:13.451/MT, 

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON FERREIRA DO 

NASCIMENTO - OAB:296-B/RO, JANE REGIANE RAMOS DO 

NASCIMENTO - OAB:813/RO, RAMOS E NASCIMENTO ADVOGADOS 

ASSOCIADOS - OAB:15/05 - RO

 Autos nº 4346-02.2016.811.0050 (Código 85900)

Requerentes: Kevin Steiger Jeronimo de Oliveira e outros

Requeridos: Transmourão – Transporte Rodoviário de Cargas Ltda. EPP e 

outros

Vistos em correição.

Defiro a produção de prova oral e, via de consequência, nos termos do 

art. 357, §4º, do CPC, fixo o prazo comum de quinze dias para que as 

partes apresentem rol de testemunhas.

Sem prejuízo, designo audiência de instrução para o dia 11/09/2018, às 

17h00min.

Desde já, ficam as partes cientes que a intimação das testemunhas 

dar-se-á nos termos do art. 455, qual seja, dispensando-se a intimação do 

Juízo, salvo as hipóteses legais (art. 455, §1º , do CPC).

Quanto mais, considerando que as partes pugnam pela realização de 

perícia médica, nomeio o Dr. Thiago Bitencourt Ianhes Barbosa para a 

realização da perícia, e, por conseguinte, determino:

a) Nos termos do art. 465, §2º, do CPC, intime-se o perito a fim de que 

apresente honorários, no prazo de 05 (cinco) dias;

b) Em seguida, com a apresentação de honorários, intimem-se as partes 

para que se manifeste nos termos do art. 465, § 3º do CPC, em 05(cinco) 

dias;

Por fim, indefiro o pedido de expedição de ofício à Seguradora Líder, INSS 

e TEM (f. 380 v) porque, a uma, é medida que pode ser adotada pela parte 

interessada, a duas, face a falta relação do pleito com o processo em 

comento.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 11 de junho de 2.018.

 Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 99180 Nr: 1646-82.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: 11ª VARA CRIMINAL ESP. JUSTIÇA MILITAR DA 

CAPITAL -CUIABA/MT, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDOILIO CAMPOS GERMINARI, GERSON 

EVANGELISTA MACHADO, JOSUÉ BARBOSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO 

MONTEIRO DE MORAES - OAB:17.413/MT, ARDONIL MANOEL 

GONZALEZ JUNIOR - OAB:13945/O, ARILTON FAUSTINO DE AQUINO - 

OAB:MT/4589-B

 Vistos, em correição.

Trata-se de missiva com a finalidade de realizar a inquirição de 

testemunha, cujos requisitos legais restam preenchidos para seu 

cumprimento neste Juízo.

Portanto, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade.

P a r a  t a n t o ,  d e s i g n o  a u d i ê n c i a  p a r a  o  d i a 

_ _ _ 2 4 _ _ _ _ _ _ _ / _ 0 7 _ _ _ _ _ _ _ _ _ / 2 0 1 8 ,  à s 

_14__________h____00________min, que será realizada na sala de 

audiência deste Juízo.

Intimem-se o acusado e seu defensor.

 Ciência ao Ministério Público.

Comunique-se o Juízo Deprecante sobre a data da solenidade acima 

designada.

Após o cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo 

deprecante com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000498-53.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INGRID DA SILVA BATISTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000498-53.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da certidão subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça. Campo Novo do 

Parecis-MT, Terça-feira, 19 de Junho de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora 

Judiciária

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000169-41.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID FERNANDO ARRUDA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALES MISSIO OAB - MT0008142A-B (ADVOGADO)

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR OAB - MT24318/O (ADVOGADO)

ELISABETE APARECIDA BASSANI OAB - MT0017446A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000169-41.2017.8.11.0050. Partes do processo: Parte Autora: 
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EXEQUENTE: DEIVID FERNANDO ARRUDA DOS SANTOS Parte Ré: 

EXECUTADO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos. 

Trata-se de Execução de Sentença proposta por DEIVID FERNANDO 

ARRUDA em face de BANCO LOSANGO S.A., ambos qualificados nos 

autos em epígrafe. No decorrer do procedimento a parte Executada 

informou o integral cumprimento da obrigação exequenda, conforme Id.: 

12920958. Isto posto, JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A EXECUÇÃO com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo 

Civil. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida no 

Id.: 12948861, desde que conste no processo instrumento procuratório 

com poderes para "receber, dar quitação" e, em seguida, proceda-se ao 

arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 09 de maio de 2018. 

Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 

09 de maio de 2018. Pedro Davi Benetti Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-29.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIR FRANCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON GONÇALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000077-29.2018.8.11.0050. REQUERENTE: EVANIR FRANCA 

REQUERIDO: EVERTON GONÇALVES Vistos. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Em análise dos autos os 

autos, vê-se que a Promovida, não apresentou contestação. O Enunciado 

4 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, assim estabelece: “A 

Contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

Audiência de Conciliação, sob pena de Revelia”, sendo assim, 

apresentada fora do prazo a contestação, é como se a mesma não 

tivesse sido apresentada, portanto, DECLARO sua revelia, nos termos do 

artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Pois bem. A presente ação funda-se 

no fato da Promovente ter efetuado a locação de um quarto, no valor de 

R$ 300,00 (trezentos reais) mensais, ao Promovido. Aduz ainda, que a 

Promovido não efetuou o pagamento aos meses de 12/2017 e 0/2018, 

ocasionando uma dívida no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. (destaquei e negritei). 

Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica 

com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Nesse sentido, 

observo que o Promovido, deixou de demonstrar fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do Promovente, ônus que lhe 

incumbia nos moldes do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 

Portanto, não havendo documentos carreados que motive a alteração do 

convencimento, presumido pela legislação processual, e diante do fato da 

Promovida afirmar que reconhece a dívida em questão, é de rigor proceder 

ao pedido pleiteado pela Promovente. Ante o exposto, diante da mora do 

Promovida, JULGO PROCEDENTE, com base no artigo 487, I do Código de 

Processo Civil, a presente demanda, e CONDENO, a parte Promovida a 

pagar ao Promovente, o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção 

monetária pelo INPC, a contar da publicação desta sentença. Sentença 

publicada no PJe. Sem custas processuais e honorários advocatícios, por 

não serem cabíveis nesta fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo 

dos Parecis, 12 de junho de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo do Parecis, 12 de junho de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-09.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO AUTO MECANICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GILBERTO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000143-09.2018.8.11.0050. REQUERENTE: EDUARDO AUTO MECANICA 

LTDA - ME REQUERIDO: JOSE GILBERTO DA SILVA Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos com a devida diligência observo que as partes 

transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente no presente feito. 

Ante o exposto, tratando-se de direito disponível e devidamente 

representados os litigantes, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as 

partes, na forma e condições pactuadas no Id. 12934681 e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC. Isento de custas e 

despesas processuais. Sentença Publicada no DJE. Transitada em 

julgado, arquivem-se estes autos, observadas as formalidades legais, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 12 de 

JUNHO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga 

Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos 

e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo dos 

Parecis, 12 de JUNHO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000507-15.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA REGINA MALLMANN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000507-15.2017.8.11.0050. EXEQUENTE: H. CARDOSO DE OLIVEIRA - 

ME EXECUTADO: MARCIA REGINA MALLMANN Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos com a devida diligência observo que as partes 

transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente no presente feito. 

Ante o exposto, tratando-se de direito disponível e devidamente 

representados os litigantes, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as 

partes, na forma e condições pactuadas no Id. 13086648 e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC. Isento de custas e 

despesas processuais. Sentença Publicada no DJE. Transitada em 

julgado, arquivem-se estes autos, observadas as formalidades legais, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 12 de 

JUNHO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga 

Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos 

e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo dos 

Parecis, 12 de JUNHO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 8010519-71.2014.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA BASSANI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA ZOCCHE NEUMANN RELIQUIAS (EXECUTADO)

FABIO RELIQUIAS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

8010519-71.2014.8.11.0050. EXEQUENTE: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI EXECUTADO: FABIO RELIQUIAS SANTOS, SANDRA ZOCCHE 

NEUMANN RELIQUIAS Vistos. Dispensado o relatório, conforme dispõe o 

artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Decido. Compulsando os autos com a devida 

diligência observo que as partes transigiram amigavelmente quanto ao 

conflito existente no presente feito. Ante o exposto, tratando-se de direito 

disponível e devidamente representados os litigantes, HOMOLOGO o 

acordo estabelecido entre as partes, na forma e condições pactuadas no 

Id. 13093984 e, via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do 

CPC. Isento de custas e despesas processuais. Sentença Publicada no 

DJE. Transitada em julgado, arquivem-se estes autos, observadas as 

formalidades legais, procedendo-se as anotações e baixas de estilo. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo 

dos Parecis, 12 de JUNHO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo dos Parecis, 12 de JUNHO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-67.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LAUSIO LOURENCO LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO E. DE SOUZA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000165-67.2018.8.11.0050. REQUERENTE: LAUSIO LOURENCO LIMA 

REQUERIDO: MARCELO E. DE SOUZA - ME Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Decido. Compulsando os 

autos com a devida diligência observo que as partes transigiram 

amigavelmente quanto ao conflito existente no presente feito. Ante o 

exposto, tratando-se de direito disponível e devidamente representados os 

litigantes, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as partes, na forma e 

condições pactuadas no Id. 13115028 e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, inciso III, b, do CPC. Isento de custas e despesas processuais. 

Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se estes 

autos, observadas as formalidades legais, procedendo-se as anotações e 

baixas de estilo. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 12 de JUNHO de 2018. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 12 de JUNHO 

de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-37.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA KLEBIA ALVES DE SA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONATHAN PAULO GUERO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000167-37.2018.8.11.0050. REQUERENTE: POLIANA KLEBIA ALVES DE 

SA REQUERIDO: DIONATHAN PAULO GUERO Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos com a devida diligência observo que as partes 

transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente no presente feito. 

Ante o exposto, tratando-se de direito disponível e devidamente 

representados os litigantes, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as 

partes, na forma e condições pactuadas no Id. 13116494 e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC. Isento de custas e 

despesas processuais. Sentença Publicada no DJE. Transitada em 

julgado, arquivem-se estes autos, observadas as formalidades legais, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 12 de 

JUNHO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga 

Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos 

e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo dos 

Parecis, 12 de JUNHO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000355-64.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DE AVILA DEL BARCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE BISPO DE OLIVEIRA CLEMENTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000355-64.2017.8.11.0050. REQUERENTE: SILVANA DE AVILA DEL 

BARCO REQUERIDO: LUIZ HENRIQUE BISPO DE OLIVEIRA CLEMENTE 

Vistos. Dispensado o relatório, conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Decido. Compulsando os autos com a devida diligência observo 

que as partes transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente no 

presente feito. Ante o exposto, tratando-se de direito disponível e 

devidamente representados os litigantes, HOMOLOGO o acordo 

estabelecido entre as partes, na forma e condições pactuadas no Id. 

13117042e, via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC. 

Isento de custas e despesas processuais. Sentença Publicada no DJE. 

Transitada em julgado, arquivem-se estes autos, observadas as 

formalidades legais, procedendo-se as anotações e baixas de estilo. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo 

dos Parecis, 12 de JUNHO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo dos Parecis, 12 de JUNHO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000152-68.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA BASSANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR OAB - MT24318/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA DA CRUZ SOTT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000152-68.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI EXECUTADO: ADRIANA DA CRUZ SOTT Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos com a devida diligência observo que as partes 
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transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente no presente feito. 

Ante o exposto, tratando-se de direito disponível e devidamente 

representados os litigantes, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as 

partes, na forma e condições pactuadas no Id. 13206463 e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC. Isento de custas e 

despesas processuais. Sentença Publicada no DJE. Transitada em 

julgado, arquivem-se estes autos, observadas as formalidades legais, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 12 de 

JUNHO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga 

Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos 

e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo dos 

Parecis, 12 de JUNHO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000171-74.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA BATISTA DE MENEZES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000171-74.2018.8.11.0050. REQUERENTE: ROSALINA BATISTA DE 

MENEZES - ME REQUERIDO: JESSICA MARIA DA SILVA Vistos. 

Dispensado o relatório, conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

Decido. Compulsando os autos com a devida diligência observo que as 

partes transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente no presente 

feito. Ante o exposto, tratando-se de direito disponível e devidamente 

representados os litigantes, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as 

partes, na forma e condições pactuadas no Id. 13209610 e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC. Isento de custas e 

despesas processuais. Sentença Publicada no DJE. Transitada em 

julgado, arquivem-se estes autos, observadas as formalidades legais, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 12 de 

JUNHO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga 

Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos 

e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo dos 

Parecis, 12 de JUNHO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000586-54.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS MENDONCA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CAMPO VERDE-MT, 19 

de junho de 2018. Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 

56/2007 - CGJ, IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO 

REQUERENTE para, no prazo de15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça para o cumprimento do mandado, conforme 

preceitua a tabela, devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento 

no "site" do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), em 

emissão de guia "on line" (diligência, emissão de guia de diligência), 

devendo comprovar nos autos o pagamento. Processo: 

1000586-54.2018.8.11.0051; Valor causa: R$ 29.213,76; Tipo: BUSCA E 

APREENSÃO (181); Espécie: [ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA] Partes do 

processo: Parte Autora: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

NACIONAL LTDA. Parte Ré: JOSE CARLOS MENDONCA OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. VANESSA SILVA TIAGO FUJII Analista Judiciário SEDE 

DO 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, Nº 1, JARDIM CAMPO REAL II CAMPO VERDE - MT - CEP: 

78840-000 - TELEFONE: (66) 3419-2418

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000650-64.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON JEAN ROSSATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLIANE ALVES DA SILVA OAB - GO38810 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POSTO CAMPO VERDE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000650-64.2018.8.11.0051 Embargos Decisão. Vistos etc. 

Embora o cabeçalho da petição inicial informe o direcionamento dos 

presentes embargos à 2ª Vara Judicial desta Comarca, precisamente onde 

tramita a Execução 5750-85.2016.811.0051, Código 116845, por algum 

equívoco, distribuíram-se os presentes autos a esta Vara, cujo Juízo, 

evidentemente, não possui a competência para o processamento e para o 

julgamento da pretensão do Embargante. Assim, DECLARO a 

incompetência do Juízo para o julgamento deste embargos, razão pela qual 

determino a remessa dos autos virtuais à 2ª Vara desta Comarca, com as 

homenagens de estilo. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 19 de junho de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000652-34.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. D. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CAMPO VERDE-MT, 19 

de junho de 2018. Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 

56/2007 - CGJ, IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO 

REQUERENTE para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça para o cumprimento do mandado, conforme 

preceitua a tabela, devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento 

no "site" do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), em 

emissão de guia "on line" (diligência, emissão de guia de diligência), 

devendo comprovar nos autos o pagamento. Processo: 

1000652-34.2018.8.11.0051; Valor causa: R$ 300,00; Tipo: CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA (156); Espécie: [Alimentos] Partes do processo: Parte 

Autora: LEIDYANE ROSA DE SOUZA Parte Ré: MARCOS ROBERTO DA 

SILVA OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. VANESSA SILVA TIAGO FUJII 

Analista Judiciário SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 1, JARDIM CAMPO REAL 

II CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 - TELEFONE: (66) 3419-2418

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000752-86.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA VALENCIO NOBREGA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000752-86.2018.8.11.0051 Carta Precatória Despacho. Vistos 

etc. CUMPRA-SE a ordem de busca e apreensão do veículo descrito na 

inicial, servindo a presente decisão como mandado. Nos termos da 

decisão inicial prolatada em Primavera do Leste/MT, fica nomeado o 

Representante Legal do Requerente, ou terceiro por ele indicado, como 

depositário do bem da garantia. Cumprida a ordem de apreensão, nos 

termos do item 3.1.25 da CNGC/MT, OFICIE-SE ao Juízo de origem, via 

malote digital, encaminhando-se cópia do presente despacho e da certidão 

do oficial de justiça, especificando, ainda, o local onde se depositou o bem 

da garantia. Depois, sendo do juízo de origem a competência para a 

decisão de eventuais questionamentos, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, com as baixas e anotações de estilo. Em não sendo possível o 

cumprimento, INTIME-SE o Requerente para que se manifeste no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento do feito. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 19 de junho 

de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 105975 Nr: 1201-32.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Alimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gelsi Luis Zanetti, Luísa Brandalise Zanetti, 

Davi Prati, Eugênio Prati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osmar Schneider - OAB:2152-B, 

Valdir Jose Michels - OAB:6.595/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmundo dos Santos Neto - 

OAB:13.625/SC

 Processo n° 1201-32.2016.811.0051 (Cód. 105975).

Execução de Título Extrajudicial.

Vistos em correição.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por BUNGE 

ALIMENTOS S.A em desfavor de DAVI PRATI, EUGÊNIO PRATI, GELSI LUIS 

ZANETTI e LUISA BRANDALISE ZANETTI, ambos já devidamente 

qualificados.

Compulsando o feito denota-se que há impedimento legal para atuação 

jurisdicional desta Magistrada, uma vez que o art. 144, IV, do Novo Código 

de Processo Civil, estabelece:

Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções 

no processo:

 IV – quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou 

companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, 

até o terceiro grau, inclusive.

Diante do exposto, considerando que o feito envolve parente de terceiro 

grau, com fundamento no art. 144, IV, do NCPC, declaro-me IMPEDIDA para 

o processamento e julgamento do presente feito.

DETERMINO, via de consequência, a identificação do impedimento no 

Sistema Apolo, nos termos do item 347, §1º, da CNGC/MT, com seu 

posterior encaminhamento ao substituto legal.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Campo Verde - MT, 16 novembro de 2017.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 32075 Nr: 2189-63.2010.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wagner Ribeiro Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amazônia Revendedora de Motos Ltda, J. 

Toledo da Amazônia Industira e Comercio de Veículos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Adaelsio da Cruz 

- OAB:8028-B, Valéria Bagnatori Denardi - OAB:OAB/SP 201.516, 

Wilber Norio Ohara - OAB:8261/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte autora, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se 

acerca do petitório de fls. 169/175, requendo o que entender de direito, 

para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 133237 Nr: 7506-95.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Ferst Bertolini, Cassia Thereza 

Monteiro Godoy Bertolin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Chagas Corrêa da Silva 

- OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a carta 

precatória devolvida e juntada, devendo solicitar o que entender de direito 

para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 133235 Nr: 7504-28.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Ferst Bertolini, Luciana Gasparetto 

Prestes Bender, Rodrigo Muller Bender

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Chagas Corrêa da Silva 

- OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a missiva 

devolvida e retro jundada.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 105976 Nr: 1202-17.2016.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gelsi Luis Zanetti, Luísa Brandalise Zanetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bunge Alimentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmundo dos Santos Neto - 

OAB:13.625/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdir Jose Michels - 

OAB:6.595/SC

 Nos termos da legislação vigente, considerando que as partes não foram 

intimadas da decisão retro prolatada, IMPULSIONO OS AUTOS PARA QUE 

SEJA NOVAMENTE PUBLICADA:

Processo n° 1202-17.2016.811.0051 (Cód. 105976).

Embargos à execução

Vistos em correição.

Trata-se de embargos à execução proposta por GELSI LUIS ZANETTI e 

LUISA BRANDALISE ZANETTI em desfavor de BUNGE ALIMENTOS S.A 

todos já devidamente qualificados.

Compulsando os autos denota-se que o embargante GELSI é parente de 

4º grau desta magistrada, não havendo, portanto, impedimento legal para 

minha atuação jurisdicional neste feito, uma vez que o art. 144, inciso IV, 

do novo Código de Processo Civil, faz menção a parente consanguíneo 

até 3º grau.

Não obstante, tenho que não se estaria a prestigiar a imparcialidade 

necessária aos julgamentos a atuação desta magistrada em feito de 

interesse de parentes.

Assim, em cumprimento ao dever legal, moral e acima de tudo ético, 

declaro-me SUSPEITA para conduzir o presente feito, com fundamento no 

art. 145, §1º do NCPC.

Dessa forma, DETERMINO a identificação da suspeição, nos termos da 
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CNGC/MT, com o imediato encaminhamento ao substituto legal, para 

ulteriores deliberações.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Campo Verde - MT, 23 novembro de 2017.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 105975 Nr: 1201-32.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Alimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gelsi Luis Zanetti, Luísa Brandalise Zanetti, 

Davi Prati, Eugênio Prati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osmar Schneider - OAB:2152-B, 

Valdir Jose Michels - OAB:6.595/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmundo dos Santos Neto - 

OAB:13.625/SC

 Nos termos da legislação vigente, considerando que as partes não foram 

intimadas via DJE aceca da decisão prolatada, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA QUE A DECISÃO APRESENTADA EM 16/11/2017, SEJA 

NOVAMENTE PUBLICADA:

Processo n° 1201-32.2016.811.0051 (Cód. 105975).

Execução de Título Extrajudicial.

Vistos em correição.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por BUNGE 

ALIMENTOS S.A em desfavor de DAVI PRATI, EUGÊNIO PRATI, GELSI LUIS 

ZANETTI e LUISA BRANDALISE ZANETTI, ambos já devidamente 

qualificados.

Compulsando o feito denota-se que há impedimento legal para atuação 

jurisdicional desta Magistrada, uma vez que o art. 144, IV, do Novo Código 

de Processo Civil, estabelece:

Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções 

no processo:

 IV – quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou 

companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, 

até o terceiro grau, inclusive.

Diante do exposto, considerando que o feito envolve parente de terceiro 

grau, com fundamento no art. 144, IV, do NCPC, declaro-me IMPEDIDA para 

o processamento e julgamento do presente feito.

DETERMINO, via de consequência, a identificação do impedimento no 

Sistema Apolo, nos termos do item 347, §1º, da CNGC/MT, com seu 

posterior encaminhamento ao substituto legal.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Campo Verde - MT, 16 novembro de 2017.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136473 Nr: 8999-10.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdete Alves de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILZETE GOMES MORAIS DE 

ABREU - OAB:15984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, apresentar, querendo, 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137487 Nr: 9548-20.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hilda Selma Zangerolami

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, querendo, apresentar IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141576 Nr: 1076-93.2018.811.0051

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ney Lazarini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo dos Santos Alves 

Correa - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Frazão 

Zunta - OAB:4055

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 23/07/2018, às 17h00min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 32570 Nr: 2687-62.2010.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cadore Bidoia e Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ótima Comercial Exportação e Importação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio José Mateus Guimarães 

- OAB:9722-A/MT, Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termo da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, enviar ao 

e-mail campoverde.1vara@tj.mt.jus.br, o resumo da petição inicial dos 

autos de Ação Monitória nº 2687-62.2010.811.0051, Cód. 32570, a fim de 

que possa ser expedido o Edital de Citação com maior agilidade, conforme 

dispõe o item 7.5.2 do provimento 56/2007 da Corregedoria Geral da 

Justiça.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000595-16.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON CLARIMUNDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEICIANE APARECIDA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CAMPO VERDE 2ª 

VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE RUA FORTALEZA, 01, (66) 3419-2418, 

CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 C E R T I D Ã O 

Certifico e dou fé, que INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(ua) 

advogado(a), acerca da audiência de conciliação designada pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, que se realizará Tipo: 

Conciliação Sala: SALA 1 - PROCESSUAL Data: 16/08/2018 Hora: 14:00 , 

no Edifício do Fórum, sito na Praça dos Três Poderes n.º 01, Jardim Campo 

Real II, nesta cidade e Comarca de Campo Verde-MT, devendo fazer 

comparecer seu(ua) cliente na audiência, bem como acerca da decisão 

que INDEFERIU o pedido de tutela de urgência (ID 13506192). É o que me 

cumpre. Campo Verde-MT, 19 de junho de 2018. Assinado Eletronicamente

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000670-55.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:
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BRUNO JOSE LEGRAMANTE SELVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT24092/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE RUA FORTALEZA, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, 

que INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(ua) advogado(a), 

acerca da audiência de conciliação designada pelo Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania, que se realizará Tipo: Conciliação Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 16/08/2018 Hora: 15:10 , no Edifício do 

Fórum, sito na Praça dos Três Poderes n.º 01, Jardim Campo Real II, nesta 

cidade e Comarca de Campo Verde-MT, devendo fazer comparecer 

seu(ua) cliente na audiência. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 19 de 

junho de 2018. assinado eletronicamente

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 23079 Nr: 1033-11.2008.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Algodoeira Zandonadi Ltda, Companhia 

Excelsior de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milena Piragine - OAB:17210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Sigarini Garcia - 

OAB:10.133/MT, Fernando Augusto Vieira Figueiredo - 

OAB:OAB/MT 7627-A, Marcelo Zandonadi - OAB:4266/MT

 Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do NCPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial para 

CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 99.507,25 (noventa e 

nove mil, quinhentos e sete reais e vinte e cinco centavos), a título de 

ressarcimento pelo pagamento de indenização ao segurado VILSON 

PAULO DOS REIS, valor que deverá a ser corrigido monetariamente, pelo 

INPC e acrescido de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a 

partir do desembolso.Em vista da sucumbência recíproca, nos termos do 

art. 85, § 2.º c/c art. 86, paragrafo único, ambos do NCPC, REDISTRIBUO 

os ônus sucumbenciais para condenar a parte requerente ao pagamento 

de 85% das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo 

em 10% sobre o valor da condenação, ficando os 15% restantes a cargo 

da parte requerida.PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.Com o trânsito em julgado, 

AGUARDE-SE a manifestação das partes. Em não havendo requerimento 

no prazo de 15 (quinze) dias, DETERMINO sejam os autos remetidos ao 

ARQUIVO, conforme determinado no art. 1.006 da CNGC.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Campo Verde, 15 de junho de 2018.MARIA 

LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 33557 Nr: 102-03.2011.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alécio Schenkel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Osvaldo Cirilo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Ribeiro Rocha - 

OAB:13281/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeancarlo Ribeiro - 

OAB:7179/MT, Nicomedes Lindolfo Freitas Neto - OAB:9277/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e declaro 

EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do Novo Código de Processo Civil. Por outro lado, RECONHEÇO a 

litigância de má-fé praticada pela parte embargante e, por conseguinte, 

FIXO multa de 1,5% sobre o valor atualizado da causa (art. 81, caput, 

NCPC) em favor do exequente.CONDENO a parte embargante, ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em 

10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, NCPC. CONTUDO, 

suspendo sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no 

art. 98, §§ 2º e 3º do NCPC, dado a gratuidade da justiça concedida nos 

autos.PUBLIQUE-SE E INTIME-SE.Com o trânsito em julgado, 

TRANSLADE-SE cópia desta sentença para os autos da execução 

pertinente (id. 30922). Após, AGUARDE-SE a manifestação das partes. Em 

não havendo requerimento no prazo de 15 (quinze) dias, DETERMINO 

sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no art. 

1.006 da CNGC.CUMPRA-SE.Campo Verde-MT, 18 de junho de 

2018.MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 33558 Nr: 103-85.2011.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mercedes Barbieri Schenkel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Osvaldo Cirilo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Ribeiro Rocha - 

OAB:13281/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeancarlo Ribeiro - 

OAB:7179/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e declaro 

EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do Novo Código de Processo Civil. Por outro lado, RECONHEÇO a 

litigância de má-fé praticada pela parte embargante e, por conseguinte, 

FIXO multa de 1,5% sobre o valor atualizado da causa (art. 81, caput, 

NCPC) em favor do exequente.CONDENO a parte embargante, ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em 

15% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, NCPC. CONTUDO, 

suspendo sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no 

art. 98, §§ 2º e 3º do NCPC, dado a gratuidade da justiça concedida nos 

autos.PUBLIQUE-SE E INTIME-SE.Com o trânsito em julgado, 

TRANSLADE-SE cópia desta sentença para os autos da execução (id. 

30922). Após, AGUARDE-SE a manifestação das partes. Em não havendo 

requerimento no prazo de 15 (quinze) dias, DETERMINO sejam os autos 

remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no art. 1.006 da 

CNGC.CUMPRA-SE.Campo Verde-MT, 18 de junho de 2018.MARIA LÚCIA 

PRATI Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 18563 Nr: 912-17.2007.811.0051

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Randon Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clair Montemezzo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Izaura da Silva Cavallari 

Rezende - OAB:6057/MT, Roberta Basso Canale - OAB:47034/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liliane Andrea do Amaral - 

OAB:26.866 OAB/PR, Rafael Barion de Paula - OAB:11063/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição 

inicial e CONDENO o requerido a restituir o bem à requerente, no prazo de 

vinte e quatro (24) horas, ou seu equivalente em dinheiro, pelo que 

RESOLVO o mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo 

Civil. CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação, com fulcro do art. 85, §2º do NCPC.PUBLIQUE-SE e 

INTIME-SE.CERTIFIQUE-SE e CALCULEM-SE eventuais custas pendentes, 

intimando-se para o pagamento a parte sucumbente, no prazo de 10 (dez) 

dias. Caso não sejam pagas no prazo, após o trânsito em julgado, 

ANOTE-SE ou EXPEÇA-SE o necessário, nos termos da CNGC/MT.Com o 

trânsito em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes. Em não 

havendo requerimento no prazo de 15 (quinze) dias, DETERMINO sejam os 

autos remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no art. 1.006 da 

CNGC.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Campo Verde, 18 de junho de 2018.MARIA LÚCIA PRATI Juíza 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 86243 Nr: 4232-31.2014.811.0051

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ester Carmela Baum

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IIG Capital LLC
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vagner Soares Sulas - 

OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Heloisa Gomes Slav - 

OAB:209.504.

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação de 

indenização por dano moral, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

NCPC.CONDENO a parte requerente ao pagamento de custas, despesas 

processuais. DEIXO de condená-la em honorários sucumbenciais, eis que 

se trata de incidente processual .PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.Com o 

trânsito em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes. Em não 

havendo requerimento no prazo de 15 (quinze) dias, DETERMINO sejam os 

autos remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no art. 1.006 da 

CNGC.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Campo Verde, 18 de junho 

de 2018.MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 130752 Nr: 6186-10.2017.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdirene Pereira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maria José Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Botelho de Araújo - 

OAB:14384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TERCEIROS INTERESSADOS, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CIENTIFICAR TERCEIROS INTERESSADOS da existência e do 

teor da ação judicial acima indicada, consoante consta da petição inicial a 

seguir transcrita em resumo, bem como da r. decisão/despacho 

proferida(o) pelo juízo.

Resumo da Inicial: VALDIRENE PEREIRA LIMA, brasileira, solteira, 

balconista, portadora da cédula de identidade RG nº 2227159-7 SSP/MT, 

inscrita no CPF sob nº 038.394.251-90, residente e domiciliada na 

Travessa B, nº 3470, quadra 06, lote 16, na cidade e Comarca de Campo 

Verde/MT, com telefone (66) 99664-2819, por meio da DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, presentada pelo Defensor 

Público subscritor, vem, respeitosamente perante Vossa Excelência, 

requerer a ABERTURA DE INVENTÁRIO, observando-se o procedimento 

dos artigos 610 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, dos bens 

deixados por MARIA JOSÉ PEREIRA, falecida, ab intestato, no dia 

11/11/2016, deixando bens a inventariar e filhos. Desse modo, requer, 

seja a peticionária, Srª VALDIRENE PEREIRA LIMA, já qualificada acima, 

nomeada para o cargo de inventariante, sob compromisso, bem como, 

seja, após a apresentação das primeiras declarações, determinada a 

citação dos demais herdeiros e da Fazenda Pública para acompanhar os 

termos da presente ação, nos termos do art. 616 do CPC, sendo herdeiros 

os seguintes: 1. JOSÉ NILTON PEREIRA LIMA, brasileiro, portador do RG nº 

1985653-9 SSP/MT, inscrito no CPF sob o nº 026.260.181-80, residente e 

domiciliado na Rua Limoeiro, nº 605, Bairro Primavera III, Primavera do 

Leste – MT; 2. JOSÉ MARIO PEREIRA LIMA, brasileiro, portador do RG nº 

17671434 SSP/MT, inscrito no CPF sob o nº 737.078.301-44, residente e 

domiciliado na Rua Boa Vista, nº 335, Bairro Eckert, Campo Verde – MT. 

Requer-se a concessão de prazo para apresentação das primeiras 

declarações (art. 617 parágrafo único do CPC), nos termos da lei. 

Requer-se, ainda, a observância ao disposto na Lei Complementar nº. 

80/94 (art. 128, inciso I) e na Lei 1.060/50, que dispõem sobre prazos em 

dobro e intimações pessoais à Defensoria Pública. Requer, por fim, a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, em sua 

integralidade, nos termos da Declaração de Hipossuficiência Econômica 

anexa consoante preconizam os artigos 98 e 99 do Código de Processo 

Civil. Dá-se à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), apenas 

para fins de alçada. Campo Verde/MT, 02 de agosto de 2017.

Despacho/Decisão: Vistos etc. DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, bem como DEFIRO a abertura do inventário. NOMEIO 

como inventariante a requerente VALDIRENE PEREIRA LIMA, que deverá 

prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias (art. 617, do NCPC) e as 

primeiras declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes (art. 620, 

NCPC).Apresentadas as primeiras declarações, CITEM-SE o cônjuge, 

herdeiros, e legatários, se houverem, bem como INTIMEM-SE as Fazendas 

Públicas Estadual, Municipal e Federal para que, havendo interesse, se 

manifestem sobre o presente feito.No ato da citação deverá ser entregue 

para cada um dos citandos, além de uma via da exordial, uma via das 

primeiras declarações, a rigor do que dispõe o art. 629, § 3°, do NCPC. 

ATENTE-SE a Secretaria para encaminhar copia às Fazendas Públicas, 

nos termos do § 4º, do referido artigo.EXPEÇA-SE, ainda, edital de 

publicação para conhecimento de terceiros dos termos do presente 

inventário (art. 259, III, do NCPC).Após, CERTIFICADA a ocorrência das 

citações e intimações, ABRA-SE vistas às partes em cartório para se 

manifestarem sobre as primeiras declarações, consoante estabelece o 

art. 627 do NCPC.DEVERÁ a Fazenda Pública indicar o valor dos bens de 

raiz descritos nas primeiras declarações, que constem de seu cadastro, 

no prazo do art. 629, do NCPC.Não havendo impugnações a que se refere 

o art. 627 do NCPC, DETERMINO a avaliação dos bens existentes, 

expedindo-se o competente mandado, salvo se a Fazenda Pública 

concordar com o valor atribuído aos bens pela inventariante e não houver 

incapaz entre as partes (art. 633 do NCPC).Acostado aos autos o laudo 

de avaliação, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 635), devendo a secretaria observar o seguinte:a) 

Havendo impugnação do laudo, deverão os autos ser remetidos à 

conclusão;b) Aceita a avaliação, DEVERÁ a inventariante ser intimada 

para apresentar as últimas declarações (art. 636 do NCPC). Em seguida, 

INTIMEM-SE os envolvidos para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

manifestarem-se nos autos (art. 637 do NCPC).Após, deverá ser 

comprovado nos autos o cálculo do tributo, devendo ser ouvidas as 

partes, no prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, a fazenda Pública (art. 

638 do NCPC).Havendo o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis 

habilitadas na forma do art. 642 do NCPC ou declaradas nas primeiras e 

últimas declarações, FACULTO às partes a possibilidade de formularem 

pedido do quinhão, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 647 do NCPC), ou 

desde já apresentarem o plano de partilha. Cumpridas tais determinações 

e comprovado o recolhimento do ITCMD, voltem-me os autos conclusos. 

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Campo Verde, 09 de agosto de 2017. MARIA LÚCIA PRATI, Juíza de 

Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Deumari Fraga da Silva, 

digitei.

Campo Verde, 18 de junho de 2018

Maria Lúcia Prati Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 86242 Nr: 4231-46.2014.811.0051

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuri Antonio Frozza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IIG Capital LLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vagner Soares Sulas - 

OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Heloisa Gomes Slav - 

OAB:209.504.

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação de 

indenização por dano moral, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

NCPC.CONDENO a parte requerente ao pagamento de custas, despesas 

processuais. DEIXO de condená-la em honorários sucumbenciais, eis que 

se trata de incidente processual .PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.Com o 

trânsito em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes. Em não 

havendo requerimento no prazo de 15 (quinze) dias, DETERMINO sejam os 

autos remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no art. 1.006 da 

CNGC.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Campo Verde, 18 de junho 

de 2018.MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 113431 Nr: 4069-80.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Antônio Mariani, Ires Mariani De Col

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691/A-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona urbana (CENTRO), devendo ser emitida 

G u i a  d e  D i l i g ê n c i a s  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 116245 Nr: 5335-05.2016.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Contudo Materiais Para Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Djane Shelda Conceição Geronimo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B, DANIELA IVO DOS SANTOS - OAB:20489/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DECLARO, nos termos do art. 702, § 8º, do NCPC, 

CONSTITUÍDO, de pleno direito, títulos executivos judiciais, no valor nominal 

dos cheques (R$ 350,00 e R$ 350,00), importâncias que deverão ser 

acrescidas de juros de mora de 1% ao mês partir da data fixada para 

apresentação dos títulos, bem como atualizados monetariamente pelo 

índice do INPC/IBGE a partir da primeira apresentação dos cheques. Por 

consequência, declaro EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO do 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC. Por conseguinte, CONDENO a 

parte requerida ao pagamento de horários advocatícios no valor de 5% 

(cinco pontos percentuais) do valor atribuído a causa (art. 701, 

NCPC).PUBLIQUE-SE e INTIME-SE.(...)CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Campo Verde, 18 de junho de 2018.MARIA LÚCIA PRATIJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 88206 Nr: 233-36.2015.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante Kannebley

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Vinicius de 

Albuquerque Portella - OAB:0

 Processo nº 233-36.2015.811.0051 (Código 88206)

Cumprimento de Sentença – Honorários Advocatícios.

Vistos etc.

Trata-se de ação de cumprimento de sentença de honorários advocatícios 

proposta por MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Extrai-se do feito que a parte exequente apresenta petitório informando 

que os valores requisitados pelas guias RPV’ S encontram-se 

depositados, motivo pelo qual pugna pela expedição de alvará para 

levantamento dos valores pagos (fls. 43 – Ref. 56).

Os autos vieram conclusos para análise e decisão.

É o relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Denota-se que o crédito executado foi integralmente adimplido pela parte 

devedora, consoante depósito de fls. 43 (Ref. 56).

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

EXPEÇA-SE o ALVARÁ DE LEVANTAMENTO dos valores depositados em 

nome da parte exequente.

ISENTO de custas e despesas processuais.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 Após o trânsito em julgado da presente sentença, ARQUIVEM-SE os 

autos, procedendo às baixas, anotações e formalidades de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde, 02 de abril de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 116946 Nr: 5811-43.2016.811.0051

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NFT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane Cristina Fernandes 

Caetano - OAB:15.061, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - 

OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736, Marcelo Yuji Yashiro - OAB:16250/MT, 

MÁRCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - OAB:7659

 Processo nº 5811-43.2016.811.0051 – Código 116946.

Ação de Guarda.

Vistos etc.

Diante do teor da certidão de Ref. 47, INTIME-SE pessoalmente a 

requerente para que impulsione o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender pertinente, sob pena de extinção.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde, 05 de fevereiro de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 6924 Nr: 1279-80.2003.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cropscience Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lirio Zanetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amilton Schneider - 

OAB:5840/MT, Milton Dabul Pompeu de Barros - OAB:3.551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Bianchi - 

OAB:6641/MT, Jairo João Pasqualotto - OAB:3569B/MT

 INTIMAÇÃO da Exequente, na pessoa de seu ilustre Procurador, para 

manifestar sobre a penhora do veículo indicado no extrato do Renajud de 

fl. 203, devendo informar o local onde o veículo pode ser localizado, a fim 

de ultimar a penhora e permitir a remoção aos seus cuidados, no prazo 

legal.

 INTIMAÇÃO da Exequente, na pessoa de seu ilustre Procurador, para que 

indique bens disponíveis do Executado, em 10 (dez) dias, sob pena de 

suspensão do feito e encaminhamento para o arquivo provisório, na forma 

do art. 921, III, e § 4º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 16432 Nr: 2344-08.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bamerindus do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edemar Montagner, Pedro Paulo Montagner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria de Fátima Rabelo 

Jácomo - OAB:6222/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Carvalho - 

OAB:1792/MT

 INTIMAÇÃO do exequente, na pessoa de seu procurador, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a devolução da carta precatória 

de fls. 154/160, informando a localização do bem penhorado e, também, 

instruindo o feito com matrícula atualizada do imóvel em questão.

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 112005 Nr: 3375-14.2016.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosimere Fernandes Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA DA SILVA 

OLIVEIRA - OAB:36806

 Processo n° 3375-14.2016.811.0051 (112005)Criminal DEFIRO o pedido 

formulada pela acusada ROSIMERE FERNANDES FRANCO, para mantê-la 

custodiada na Cadeia Pública de Jataí – GO, onde se encontra 

atualmente.INTIME-SE o Ministério Público e à Advogada consitutída pela 

ré, a qual se considera ciente das advertências acima 

mencionadas.OFICIE-SE ao Juízo de destino e à SEJUDH, imediatamente, 

bem como via telefone, tendo em visa a urgência que o caso 

requer.EXPEÇA-SE carta precatória para proceder o interrogatório da 

acusada pelo Juízo Deprecado, consignando-se o prazo de 15 dias para o 

cumprimento.Cumpra-se, expedindo o necessário, com urgência por tratar 

de ré presa.Às providências.Campo Verde/MT, 15 de junho de 

2018.Caroline Schneider Guanaes SimõesJuíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15468 Nr: 1391-44.2006.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Dinirso Coutinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - 

OAB:12413

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCOS DINIRSO COUTINHO, Filiação: 

José Manoel Coutinho e Ilda Rafael Coutinho, data de nascimento: 

14/01/1968, brasileiro(a), natural de Primavera do Leste-MT, separado(a) 

judicialmente, operador de máquinas, Telefone 66-9901.0512. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Autos n° 1391-44.2006.811.0051 (15468)Tentativa de 

HomicídioDecisão de Pronúncia.Vistos etc.O Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso ofereceu denúncia em face de Marcos Dinirso Coutinho, 

qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática do delito tipificado no art. 

121, §2º, inciso IV (mediante dissimulação), c.c. art. 14, inciso II, todos do 

Código Penal, perpetrado contra a vítima Wellyton Fernandes 

Siqueira.Narra à denúncia que, no dia 17 de agosto de 2005, em horário 

não informado, entre as 10h00min e às 13h32min, na estrada que dá 

acesso à “Fazenda Bacuri”, na Rodovia BR 070, KM 203, zona rural, neste 

Município e Comarca de Campo Verde – MT, o denunciado, com intenção 

de matar, mediante dissimulação, desferiu 03 golpes de faca na vítima 

Wellyton Fernandes Siqueira, causando-lhe os ferimentos, não 

consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.A denúncia 

foi recebida no dia 08 de fevereiro de 2012 (p. 52).No dia 09 de março de 

2015 foi declarado suspenso o processo e os prazos prescricionais, em 

razão da não localização do acusado, nos termos do artigo 366 do CPP, 

oportunidade em que também foi decretada sua prisão preventiva.O 

mandado de prisão expedido contra o réu foi devidamente cumprido no dia 

10 de setembro de 2015 (p. 95/97), tendo sido sua prisão revogada no dia 

25 de setembro de 2015.Citado, o Acusado apresentou resposta à 

acusação, por meio de Advogado particular (p. 139/140).Durante a 

instrução processual, foi colhido depoimento de uma testemunha. Não foi 

possível proceder ao interrogatório do réu, uma vez que o mesmo não foi 

localizado no endereço fornecido nos autos, estando em lugar incerto e 

não sabido.Em alegações finais escritas, o Representante do Ministério 

Público pugnou pela impronúncia do réu, haja vista que as provas 

produzidas nos autos são insuficientes para pronunciá-lo pela prática do 

delito de tentativa de homicídio descrito na exordial.No mesmo sentido, a 

Defesa do acusado, em suas derradeiras alegações finais, requereu a 

impronúncia do réu, nos termos do art. 414 do CPP, em razão da ausência 

de indícios suficientes de autoria no crime a ele imputado na 

denúncia.Vieram os autos conclusos.É o relatório. Passo a 

fundamentar.Não havendo preliminares a serem observadas, passo 

diretamente à análise do mérito.Trata-se de ação penal pública em que se 

imputa ao Acusado Marcos Dinirso Coutinho a conduta do crime de 

homicídio qualificado na modalidade tentada (artigo 121, §2°, inciso IV, c.c. 

o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal), que possui a seguinte 

redação:“Art. 121. Matar alguém:Pena - reclusão, de seis a vinte anos.§ 2° 

Se o homicídio é cometido:(...)IV - à traição, de emboscada, ou mediante 

dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa 

do ofendido;Para o Juiz pronunciar um acusado, basta que se convença 

da materialidade do fato e de indícios da autoria ou participação (art. 413, 

caput, CPP):“Art. 413.O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, 

se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios 

suficientes de autoria ou de participação”. A sentença de pronúncia, como 

decisão sobre a admissibilidade da acusação, constitui juízo fundado na 

suspeita, não o juízo da certeza que se exige para a condenação (RT 

583/352). A cognição exauriente será feita em julgamento pelo Tribunal 

Popular do Júri, quando então os acusados serão absolvidos ou 

condenados. Observe:“A decisão de pronúncia constitui mero juízo de 

admissibilidade da acusação, fundada em suspeita e não em juízo de 

certeza, sendo suficiente, para que seja prolatada, apenas o 

convencimento do juiz quanto à existência do crime e indícios de que o réu 

seja seu autor, conforme disposto no artigo 408 do CPP, uma vez que na 

fase de pronúncia é inaplicável o princípio in dubio pro reo”. (RT 

741/670).A materialidade do delito está substancialmente comprovada nos 

autos por meio do boletim de ocorrência, auto de exame de corpo de delito 

de p. 14/15, relatório policial de p. 16, e pelos demais elementos 

probatórios constantes nos autos.Por sua vez, no tocante à existência de 

indícios suficientes de autoria, entendo que não restou devidamente 

comprovado nos autos, mostrando-se contestável para atribuir ao réu a 

responsabilidade criminal no evento delituoso.Isso porque, segundo a 

denúncia, o denunciado estaria premeditando em matar a vítima, pois 

acreditava que ela havia lhe subtraído alguns bens, então o convidou para 

praticar um roubo na Fazenda Bacuri, de forma que, em certo momento do 

trajeto, o denunciado parou a motocicleta, sacou uma faca e partiu para 

cima da vítima, desferindo-lhe um golpe no peito. Após o ofendido cair, o 

denunciado o golpeou por mais duas vezes, porém a vítima conseguiu se 

evadir do local, se escondendo na vegetação.Ocorre que, diante do 

contexto probatório carreado aos autos, entendo que não existem 

elementos mínimos a admitir a pronúncia do acusado, não só em razão dos 

precários elementos de convicção que foram produzidos, o que diante dos 

ditames constitucionais, permite a prolação de decisão que repudie a 

proposta acusatória – de forma a exteriorizar o princípio do ‘favor rei’ e, 

seu consectário natural, o princípio da prevalência do interesse do réu, 

elencados no art. 5.º, inciso LVII da Constituição Federal. Nessa trilha, 

observe-se dos autos que o ofendido Wellyton Fernandes Siqueira 

faleceu no dia 01.01.2011, conforme certidão de óbito de p. 71, 

impossibilitando a realização de sua oitiva durante a instrução criminal.A 

par disso, a testemunha inquirida em Juízo, o Policial Militar CELIO 

SILVEIRA DE MOURA, disse não se recordar dos fatos, em razão do longo 

decurso de prazo decorrido entre o delito e sua oitiva, ou seja, de mais de 

dez anos.O Réu MARCOS DINIRSO COUTINHO, por sua vez, não foi 

localizado no endereço fornecido nos autos para ser interrogado, estando 

em lugar incerto e não sabido, considerado, portanto, revel, nos termos do 

artigo 367 do Código de Processo Penal.Com efeito, diante de tais 

considerações, vê-se que durante a fase judicial não foram produzidas 

quaisquer provas que revelassem indícios suficientes da 

participação/autoria do acusado na empreitada criminosa, concernente 

aos golpes sofridos pela vítima Wellyton Fernandes Siqueira.Assim, não 

havendo prova suficiente da autoria do crime imputado ao réu, sendo 

então frágil o contexto probatório para emanar sentença de pronúncia 

contra o acusado, razão pela qual, nos termos do artigo 414 do Código de 

Processo Penal, impõe-se a impronúncia do réu.A respeito da base 

probatória da pronúncia, doutrina Guilherme de Souza Nucci:“Demanda-se 

firme prova da materialidade (existência do crime) e de indícios suficientes 

de autoria. Tais provas devem provir da fase judicial - e não somente do 

inquérito policial, cuja finalidade é instruir o convencimento do órgão 

acusatório e não do juízo. Costuma-se defender o aforismo in dúbio pro 

societate para permitir ao juiz a prolação da pronúncia. Entretanto, essa 

medida não representa a remessa a julgamento pelo júri de processo 

fadado ao fracasso, sem provas mínimas a sustentar eventual 

condenação. Quer-se dizer, apenas, não ser a pronúncia o juízo de 

mérito, a decidir a causa em caráter definitivo. Portanto, existindo dúvida 

razoável, que permita tanto a condenação quanto a absolvição, o caso 

deve seguir à apreciação dos jurados. Inexistindo provas a gerar essa 

dúvida fundada, o caminho correto é a impronúncia. Se houver provas 

aptas a indicar excludente de ilicitude, absolve--se sumariamente. 

Indicando-se a tipificação por outro delito, desclassifica-se.” (Provas no 

processo penal. 4. ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 
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294).Acerca do tema, trago a baila a seguinte ementa:“APELAÇÃO 

CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS 

SUFICIENTES DE AUTORIA - IMPRONÚNCIA - MANUTENÇÃO - RECURSO 

NÃO PROVIDO. I - Para o juízo de pronúncia, que é precário e provisório, é 

suficiente que se extraiam dos autos um juízo de certeza da materialidade 

e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário que o julgador se 

aprofunde no exame das provas, eis que se trata de mera admissibilidade 

de acusação. Inexistindo indícios suficientes de autoria, a manutenção da 

impronúncia do réu é medida de rigor.” (TJ-MG - APR: 

10079110028747001 MG, Relator: Júlio César Lorens, Data de Julgamento: 

31/10/2017, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de 

Publicação: 13/11/2017)Destarte, nessa linha de provas e em face da 

realidade fática inserida no contexto probatório produzido nos autos, em 

que a versão acusatória restou descartada, por absoluta ausência de 

plausibilidade/credibilidade, inexistindo lastro eficaz para dar ensejo à 

remessa do fato ao crivo do Tribunal Popular, a impronúncia é medida que 

se impõe.Decido.Ex positis, em conformidade com o que dispõe o artigo 

414 do Código de Processo Penal, IMPRONUNCIO o acusado Marcos 

Dinirso Coutinho, brasileiro, nascido em 14/01/1968, filho de José Manoel 

Coutinho e Ilda Rafael Coutinho, natural de Primavera do Leste /MT, do 

crime a ele imputado na denúncia.Publique-se. Sem custas.Da sentença, 

intime-se o Ministério Público e a Defensoria Pública, pessoalmente, e o 

Acusado por edital, com prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 

392, IV, do CPP.Após o trânsito em julgado, comunique-se a sentença ao 

Instituto de Identificação e ao Cartório Distribuidor, expedindo-se as 

comunicações necessárias. Não há objeto apreendido vinculado a este 

feito.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.Campo 

Verde /MT, 18 de abril de 2018.Caroline Schneider Guanaes SimõesJuíza 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Dejanira Dias Martins, 

digitei.

Campo Verde, 08 de junho de 2018

Elcie Cristina Martins Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000804-82.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FIAMA IARTELLI SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia Data: 31/07/2018 Hora: 09:40 , na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000805-67.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX NUNES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 31/07/2018 Hora: 10:00hs, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000806-52.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX NUNES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia T Data: 31/07/2018 Hora: 10:20 , na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000807-37.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia Data: 31/07/2018 Hora: 13:20 , na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-29.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDILENE PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 31/07/2018, às 15h20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011389-79.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WALDOMIRO ECKERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA MARA STEINKE OAB - MT17840/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos e etc. Intime-se o Reclamante para que, no prazo de 15(quinze) 

dias, manifeste se ainda há interesse no julgamento do feito, diante do 

longo lapso do feito paralisado. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 19 de junho 

de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001380-12.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OSCALINA ROSA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZYS PAPELARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001380-12.2017.811.0051 Polo Ativo: OSCALINA ROSA DE JESUS Polo 

Passivo: ZYS PAPELARIA LTDA - EPP Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por OSCALINA 

ROSA DE JESUS contra ZYS PAPELARIA LTDA - EPP objetivando 

indenização por danos morais por ter seu nome inscrito no cadastro de 

inadimplentes, bem como a declaração de inexistência do débito. A parte 

requerida em peça defensiva, afirma à legitimidade da cobrança e 

regularidade na contratação juntando proposta assinada a rogo e nota de 

compra, defende o exercício regular de direito, a inexistência de danos 

morais, entende pelo descabimento da inversão do ônus da prova, 

requerendo ainda a improcedência da ação e a condenação a litigância de 

má-fé e ao pedido contraposto. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Mérito A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica, enfrentando todos os argumentos deduzidos 

no processo pelas partes na forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, fundamentando 

suas decisões na forma do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O 

Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo 

art. 335 do Código Processual Civil Anterior, em consonância ao 

precedente jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é 

neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência 

comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar 

as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua 

experiência e do que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código 

de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de 

cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve 

ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso 

dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente meros 

aborrecimentos, já que a parte autora possui outras inscrições em seu 

nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito SPC/SERASA. 

Todavia, a Autora não trouxe aos autos provas substanciais capazes de 

comprovar o dano, tais como comprovante de pagamento, ou neste caso, 

um boletim de ocorrência. Já a reclamada em sua defesa alega que a 

Autora efetuou compras, conforme nota de compra em anexo, assinando 

a rogo juntamente com a senhora Isabel Oliveira dos santos no valor de R$ 

232,60, ocasião em que pagou somente o valor de R$ 100,00. Assim, 

insurge dos autos que, os documentos juntados pela Ré demonstram 

claramente que houve venda de produtos da reclamada a reclamante, 

ocasião em que se verifica claramente que a assinatura da Autora e da 

Senhora Isabel Oliveiras dos Santos lançada naquele contrato é idêntica 

aquela exarada na procuração em anexo a inicial, restando demonstrando 

que o Reclamante utilizou dos serviços prestados pela Ré sem a devida 

contraprestação. A título ilustrativo cito a jurisprudência da Turma 

Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

por analogia, aplica-se ao caso, vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, 

DA LEI Nº. 9.099/1995 - E M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado 

de Moraes Juiz de Direito –Relator (Procedimento do Juizado Especial Cível 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, a parte autora não possui provas suficientes da 

alegação de que a proposta e nota de compra de produtos ofertados pela 

Ré é falso ou que o débito é inexistente, pois sequer juntou aos autos 

provas de inexistência da relação jurídica. No caso dos autos, observa-se 

que a Reclamada agiu dentro do exercício regular de seu direito, cobrando 

de forma licita o valor discutido nesses autos, conforme determina a Lei. 

Desta forma, não há outro norte a seguir, senão o indiscutível dispositivo 

legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do Consumidor, bem como a 

aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. Por outro lado, a parte 

autora não se desincumbiu do seu mister, conforme art. 373, I do CPC, 

qual seja, o de comprovar a indevida cobrança em relação a inscrição de 

seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito e a inexigibilidade 

do crédito discutido nestes autos. Neste passo, entendo que em virtude da 

inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no 

processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado pela reclamada a 

existência e exigibilidade do débito discutido nestes autos, devendo a 

Autora cumprir com suas obrigações assumida junto a empresa ré. Feitas 

colocações do conjunto probatório fático, entendo que não há dúvida de 

que tal situação causou desconforto à parte promovente. No entanto esse 

dissabor não pode ser considerado como causador de dano moral 

indenizável. Pensamento contrário certamente provocaria a 

industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou aborrecimentos, 

como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem diariamente em nosso 

cotidiano. Portanto, não há que se falar em indenização por danos morais, 

bem como declaração da inexistência do débito. II – Litigância de Má-Fé 

Por fim, a parte reclamada requer a condenação do Autor como litigante de 

má-fé. Entendo que no caso em tela a litigância de má-fé não se verifica. 

Com efeito, o pleito da Autora se funda na tese de que foi atingido em sua 

honra e se constatou que nada disto aconteceu ante as provas juntadas 

aos autos e o direito à informação da sociedade, praticado e exercido pela 

Ré. Porém, a Autora, com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua 

pretensão, inexistindo desta forma, indícios de má-fé. III – Pedido 

Contraposto No que tange ao referido pedido, extrai-se dos autos que 

restou comprovado pela Ré à exigibilidade do crédito, motivo pelo qual, há 

de ser deferido o pedido contraposto formulado em sua defesa. IV – 

Condenação a Honorários Advocatícios Em relação ao pedido de 

condenação a despesas efetuadas pela Ré em face de contratação de 

profissional para exercer o seu direito de defesa, entendo que no caso 

dos autos inexiste qualquer hipótese de que a Autora seja obrigada a 

ressarcir despesas advocatícias, até porque, inexiste nos autos a 

comprovação da má-fé da Reclamante, sendo assim, neste Juizado as 

despesas com taxas, custas e honorários são dispensadas a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Assim, caminho outro não há senão o da 

improcedência do pedido inicial. V – Dispositivo Por tais considerações, 

considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Julgo 

IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista que não 

comprovou dolo da parte autora; Julgo IMPROCEDENTE o pedido de 

ressarcimento de despesas advocatícias formulada pela Ré; JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que a 

reclamante proceda ao pagamento do débito no valor de R$ 215,60 

(duzentos e quinze reais e sessenta centavos); Sem custas e honorários 
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advocatícios, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta 

em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 19 de 

junho de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 19 de junho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010533-52.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ISOLINA MORARI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO PEDROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

8010533-52.2014.811.0051 Polo Ativo: ISOLINA MORARI Polo Passivo: 

JOSE AUGUSTO PEDROSA Vistos e examinados. A questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Cuida-se 

de reclamação ajuizada por ISOLINA MORARI em face de JOSE AUGUSTO 

PEDROSA objetivando recebimento de valores. Extrai-se dos autos que foi 

determinado a penhora do valor por este Juízo (Id 2404209), conforme da 

expedição de alvará em favor da reclamante (Id 4287280). Por outro lado, 

a parte autora devidamente intimada (Id 12313809 e 12314054) a 

manifestar acerca dos valores remanescentes requerendo o que de 

direito, ocasião em que permaneceu inerte, conforme registro nos autos 

(Id 12784307). Assim, ante desinteresse da parte autora em se manifestar 

quanto ao valor remanescente, presume-se cumprida a obrigação, motivo 

pelo qual, tem-se que a extinção do feito é medida que se impõe. I - 

Dispositivo Por tais considerações, considerando o disposto no art. 924, 

inciso II, c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO 

O FEITO, com resolução do mérito ante o cumprimento integral da 

obrigação. Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Cumprida a determinação, ARQUIVEM-SE 

os presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 19 de junho de 2018. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 19 de junho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000083-33.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO APARECIDO SEVILHA CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA SANTOS DA SILVA OAB - MT21677/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO TURCK (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDINARA PELICIOLI OAB - MT24045/B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000083-33.2018.811.0051 Polo Ativo: FRANCISCO APARECIDO SEVILHA 

CASTRO Polo Passivo: EDUARDO TURCK Vistos em correição. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Verifico da petição juntado aos autos (Id 12831729), 

que houve composição amigável entre as partes, no que tange a 

obrigação pecuniária, fazendo-se necessário a homologação do acordo e 

como consequência a extinção do feito com resolução do mérito. Assim, 

considerando que a transação é ato bilateral com que as partes definem a 

solução do conflito que os envolve, e que produz efeito imediato entre as 

mesmas, como o caso presente está a revelar, devendo levar em 

consideração que, em caso de descumprimento, poderá a parte que 

incorreu em prejuízo requerer a execução em Juízo de eventuais valores, 

com a consequente aplicação da multa convencionada entre as partes. 

Diante disso, presente os requisitos legais, a Homologação e a Extinção do 

feito com resolução do mérito é medida que se impõe. II - Dispositivo Por 

tais considerações, HOMOLOGO e considerando o disposto no art. 487, III, 

“b”, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução 

do mérito ante o acordo celebrado entre as partes. Sem custas e 

honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 19 de junho de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 19 de junho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001066-66.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SALVADOR DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001066-66.2017.811.0051 Polo Ativo: FRANCISCO JOSE REIS Polo 

Passivo: ANTONIO SALVADOR DE SOUZA Vistos e examinados. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por FRANCISCO 

JOSE REIS contra ANTONIO SALVADOR DE SOUZA objetivando a 

escrituração do imóvel. A parte requerida devidamente citada (Id 

11062924), não compareceu à audiência preliminar conforme se observa 

do termo de conciliação juntada aos autos (id 11076185), apresentando 

defesa nos autos. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada 

decisão estatal. I – Mérito De início, observo que o Reclamado foi 

devidamente citado pelo Srº Oficial de Justiça, o que torna o ato de citação 

devidamente válida. Assim, apesar de devidamente citada, conforme 

consta aos autos (Id 10464621), o Reclamado não compareceu à 

audiência de conciliação (id 10696274), apresentando defesa, todavia, até 

a presente data, não firmou qualquer justificativa de sua ausência. Haja 

vista que a reclamada não compareceu à audiência preliminar, porém 

apresentou contestação, há de se decretar sua revelia, conforme se 

observa da citação positiva juntada aos autos (id 11062924), operando-se 

os efeitos materiais e processuais conforme autoriza o artigo 20 da Lei 

9.099/95. Reconhecendo a revelia da parte Ré conforme determina 

Enunciado nº 78 do FONAJE, necessário se faz analise das provas 

carreadas aos autos pela parte Autor. Extrai-se da documentação 

acoplada a inicial que a parte Autora efetuou a venda de Lote 07-A 

Quadra 50, localizado no Bairro Jupiara, nesta Comarca, o qual se passou 

17 anos sem a devida escrituração por parte do comprador, ora 

Reclamado. Analisando o contrato de compra e venda, verifica-se que a 

transferência e escrituração do imóvel ficou sob responsabilidade do 
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Reclamado, conforme cláusula IX, alínea 1º e 2º do contrato. Assim, diante 

da documentação acostada aos autos, verifica-se que o Autor assiste 

razão em seu pleito inicial. Nesta senda, entendo que a parte ré deve ser 

responsabilizada pelo ocorrido, presumindo-se como verdadeiros todos os 

fatos alegados pela parte Autora em sua inicial. O ônus de provar acerca 

da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 

autor é da parte ré, consoante art. 373, II, CPC, sendo que a esta foi 

oportunizada o exercício de sua defesa e tentativa de conciliação por meio 

de sua intimação, conforme consta no termo de conciliação juntada aos 

autos (Id 11062924). Portanto, o cumprimento da obrigação em face da 

transferência e escrituração do Imóvel, deve ser suportado pela Ré, 

conforme convencionado em contrato celebrado entre as partes, sendo 

esta medida que se impõe. Assim, caminho outro não há senão o da 

procedência do pedido inicial. II – Dispositivo Por tais considerações, com 

fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- 

DETERMINO que a Reclamada, proceda com a TRANSFERÊNCIA e 

ESCRITURAÇÃO do Imóvel LOTE 07-A, QUADRA 50, Bairro Jupiara, 

conforme contrato celebrado entre as partes no prazo de 120 dias, caso 

ainda não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 

100,00 (cem reais). Sem custas e honorários, consoante previsão contida 

nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9.099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 19 de junho de 2018. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 19 de junho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001083-05.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Jair Antônio Araújo (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001083-05.2017.811.0051 Polo Ativo: FRANCISCO JOSE REIS Polo 

Passivo: JAIR ANTONIO ARAUJO Vistos em correição. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Verifico do termo de conciliação juntado aos autos (Id 

13097823), que houve composição amigável entre as partes, no que tange 

ao registro e escrituração de imóvel, fazendo-se necessário a 

homologação do acordo e como consequência a extinção do feito com 

resolução do mérito. Assim, considerando que a transação é ato bilateral 

com que as partes definem a solução do conflito que os envolve, e que 

produz efeito imediato entre as mesmas, como o caso presente está a 

revelar, devendo levar em consideração que, em caso de 

descumprimento, poderá a parte que incorreu em prejuízo requerer a 

execução em Juízo de eventuais valores, com a consequente aplicação 

da multa convencionada entre as partes. Diante disso, presente os 

requisitos legais, a Homologação e a Extinção do feito com resolução do 

mérito é medida que se impõe. II - Dispositivo Por tais considerações, 

HOMOLOGO e considerando o disposto no art. 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito ante o 

acordo celebrado entre as partes. Sem custas e honorários, consoante 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em 

julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 19 de junho de 2018. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 19 de junho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001109-03.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LOPES PINTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001109-03.2017.811.0051 Polo Ativo: FRANCISCO JOSE REIS Polo 

Passivo: JOAO LOPES PINTO Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por FRANCISCO 

JOSE REIS contra JOAO LOPES PINTO objetivando a escrituração do 

imóvel. A parte requerida em peça defensiva, alega que a demora na 

escritura do imóvel deu-se em razão do desmembramento do mesmo, 

juntando processo de desmembramento, IPTU e contrato de compra e 

venda, requerendo a improcedência da ação. É o suficiente a relatar. 

Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Mérito De início, observo 

que a presente ação, trata-se de obrigação de fazer quanto à 

escrituração de imóvel adquirido no ano de 2000 pelo Requerido, o qual 

ficou responsável pela elaboração do documento, conforme consta no 

contrato de compra e venda celebrado entre as partes. Extrai-se da 

documentação acoplada a inicial que a parte Autora efetuou a venda de 

Lote 07 Quadra 50, localizado no Bairro Jupiara, nesta Comarca, o qual se 

passou 18 anos sem a devida escrituração por parte do comprador, ora 

Reclamado. Analisando o contrato de compra e venda, verifica-se que a 

transferência e escrituração do imóvel ficou sob responsabilidade do 

Reclamado, conforme cláusula IX, alínea 1º e 2º do contrato. Assim, diante 

da documentação acostada aos autos, verifica-se que o Autor assiste 

razão em seu pleito inicial. Nesta senda, entendo que a parte ré deve ser 

responsabilizada pelo ocorrido, devendo cumprir integralmente o contrato 

de compra e venda celebrado. O ônus de provar acerca da existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, 

consoante art. 373, II, CPC, motivo pelo qual, resta comprovado pelo autor 

a mora na escrituração do imóvel. Portanto, o cumprimento da obrigação 

em face da transferência e escrituração do Imóvel, deve ser suportado 

pela Ré, conforme convencionado em contrato celebrado entre as partes, 

sendo esta medida que se impõe. Assim, caminho outro não há senão o da 

procedência do pedido inicial. II – Dispositivo Por tais considerações, com 

fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- 

DETERMINO que a Reclamada, proceda com a TRANSFERÊNCIA e 

ESCRITURAÇÃO do Imóvel LOTE 07, QUADRA 50, Bairro Jupiara, 

conforme contrato celebrado entre as partes no prazo de 120 dias, caso 

ainda não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 

100,00 (cem reais). Sem custas e honorários, consoante previsão contida 

nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9.099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 19 de junho de 2018. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 19 de junho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000846-68.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CELSON NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000846-68.2017.811.0051 Polo Ativo: CELSO NUNES DA SILVA Polo 

Passivo: JOÃO BATISTA DA SILVA Vistos em correição. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Verifico do termo de conciliação juntado aos autos (Id 

13206022), que houve composição amigável entre as partes, no que tange 

a obrigação de fazer e pecuniária, fazendo-se necessário a homologação 

do acordo e como consequência a extinção do feito com resolução do 

mérito. Assim, considerando que a transação é ato bilateral com que as 

partes definem a solução do conflito que os envolve, e que produz efeito 

imediato entre as mesmas, como o caso presente está a revelar, devendo 

levar em consideração que, em caso de descumprimento, poderá a parte 

que incorreu em prejuízo requerer a execução em Juízo de eventuais 

valores, com a consequente aplicação da multa convencionada entre as 

partes. Diante disso, presente os requisitos legais, a Homologação e a 

Extinção do feito com resolução do mérito é medida que se impõe. II - 

Dispositivo Por tais considerações, HOMOLOGO e considerando o 

disposto no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO 

O FEITO, com resolução do mérito ante o acordo celebrado entre as 

partes. Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 19 de junho de 2018. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 19 de junho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000865-74.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RAMIRO ALVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVIS GALVAO MACHADO OAB - MT0018167A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000865074.2017.811.0051 Polo Ativo: RAMIRO ALVES MARTINS Polo 

Passivo: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por RAMIRO ALVES 

MARTINS contra BANCO ITAU CONSIGNADOS S.A objetivando 

indenização por danos morais, bem como a declaração de inexistência do 

débito e cancelamento de contrato. A parte requerida em peça defensiva 

suscita preliminares de incompetência do Juizado Especial cível, no mérito, 

afirma à legitimidade da cobrança e regularidade na contratação juntando 

comprovante de TED e extrato de pagamento, defende o exercício regular 

de direito, a inexistência de danos morais, entende pelo descabimento da 

inversão do ônus da prova, requerendo ainda a improcedência da ação e 

a condenação a litigância de má-fé. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A preliminar arguida pela Ré 

não merece ser acolhida em face da necessidade de pericia 

papiloscópica. Neste ponto entendo ser incabível a realização de pericia, 

pois dos autos consta documentos suficientes para analise do mérito, 

conforme determina o artigo 32 da Lei 9.099/95 autoriza o julgamento da 

lide com base nas provas idôneas produzida pelas partes, restando 

comprovado a desnecessidade de realização de pericia técnica, motivo 

pelo qual afasto a preliminar suscitada. Rejeita-se a preliminar. II – Mérito A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica, enfrentando todos os 

argumentos deduzidos no processo pelas partes na forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso 

concreto, fundamentando suas decisões na forma do Enunciado 162 do 

FONAJE, facultando-lhe aplicação do artigo 489, § 1º do Código de 

Processo Civil. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do disposto 

no art. 375, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro, que remete 

analogicamente ao antigo art. 335 do Código Processual Civil Anterior, em 

consonância ao precedente jurisprudencial, vejamos:. O entendimento 

jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de 

experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Em uma ação de cunho indenizatório, além da ação ou 

omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da 

responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os 

pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, 

b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do 

agente. (in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é 

representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação 

jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro 

íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a 

censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja 

pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz: (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso dos autos, observa-se que 

ocorreu foi tão somente meros aborrecimentos, já que a parte autora não 

trouxe aos autos provas substanciais capazes de comprovar o dano, tais 

como prova do empréstimo no valor de R$ 5.984,01, ou neste caso, um 

boletim de ocorrência, já que alega desconhecimento do valor contratado. 

Já a reclamada em sua defesa alega que houve contratação do 

empréstimo no valor de R$ 5.984,01, abatendo-se o saldo devedor do 

contrato de empréstimo nº 540121729 e transferindo para a conta do 

Autor o valor de R$ 4.744,13, juntando comprovante de TED e extrato de 

pagamento, comprovando a relação jurídica entre as partes. Assim, 

insurge dos autos que, os documentos juntados pela Ré demonstram 

claramente que houve contraprestação do serviço da reclamada a 

reclamante. A título ilustrativo cito a jurisprudência da Turma Recursal do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que por analogia, 

aplica-se ao caso, vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, 

DA LEI Nº. 9.099/1995 - E M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 
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CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado 

de Moraes Juiz de Direito –Relator (Procedimento do Juizado Especial Cível 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, a parte autora não possui provas suficientes da 

alegação de que o contrato de empréstimos ofertados pela Ré é falso ou 

que o débito é inexistente, pois sequer juntou aos autos provas de 

inexistência da relação jurídica. No caso dos autos, observa-se que a 

Reclamada agiu dentro do exercício regular de seu direito, cobrando de 

forma licita o valor discutido nesses autos, conforme determina a Lei. 

Desta forma, não há outro norte a seguir, senão o indiscutível dispositivo 

legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do Consumidor, bem como a 

aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. Por outro lado, a parte 

autora não se desincumbiu do seu mister, conforme art. 373, I do CPC, 

qual seja, o de comprovar a indevida cobrança em relação ao empréstimo 

e a inexigibilidade do crédito discutido nestes autos. Feitas colocações do 

conjunto probatório fático, entendo que não há dúvida de que tal situação 

causou desconforto à parte promovente. No entanto esse dissabor não 

pode ser considerado como causador de dano moral indenizável. 

Pensamento contrário certamente provocaria a industrialização do dano 

moral, já que dissabores e/ou aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, 

infelizmente, ocorrem diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há 

que se falar em indenização por danos morais, bem como declaração da 

inexistência do débito. III – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada 

requer a condenação do Autor como litigante de má-fé. Entendo que no 

caso em tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito do 

Autor se funda na tese de que foi atingido em sua honra e se constatou 

que nada disto aconteceu ante as provas juntadas aos autos e o direito à 

informação da sociedade, praticado e exercido pela Ré. Porém, o Autor, 

com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. Assim, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais 

considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Julgo 

IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista que não 

comprovou dolo da parte autora; Sem custas e honorários advocatícios, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 19 de junho de 2018. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 19 de junho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000998-19.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000998-19.2017.811.0051 Polo Ativo: CAMILO FERREIRA DO SANTOS 

Polo Passivo: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em correição. Cuidam-se 

de embargos de declaração manejados por TELEFÔNICA BRASIL S.A, 

alegando, em suma, que a sentença proferida é omissa, em relação à 

fundamentação quanto à configuração de danos morais, pois inexiste 

prova do dano. Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos 

declaratórios possuem finalidade específica, expressamente delimitada 

pelo artigo 48 da Lei 9.099/95: Caberão embargos de declaração quando, 

na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. No caso posto à liça, aduz a parte embargante que há omissão 

quanto à fundamentação do dano moral e a prova do dano. Neste passo, a 

omissão arguida não tem nenhuma pertinência, pois o que na verdade 

busca o embargante é adequar a decisão aos seus interesses. Em não 

havendo obscuridade, contradição, omissão ou dúvida a ser sanada, os 

embargos não merecem acolhimento. Nesse sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. MESMO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, SOMENTE 

SÃO CABÍVEIS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS HIPÓTESES 

RESTRITAS DO ART-535, I E II, DO CPC. INEXISTINDO OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO, DEVE SER REJEITADO, 

POIS NÃO E ELE MEIO HÁBIL PARA O REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS 

REJEITADOS. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 70006372171, PRIMEIRO 

GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: 

HENRIQUE OSVALDO POETA ROENICK, JULGADO EM 06/06/2003) 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART.535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO 

SERVEM PARA REDISCUTIR O MÉRITO DA CAUSA, NEM PARA RENOVAR 

OU REFORÇAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO E NEM PARA 

EXPLICITAR DISPOSITIVOS DE LEI, ESPECIALMENTE SE A LIDE FOI 

FUNDAMENTADAMENTE SOLVIDA. O JULGADOR NÃO ESTA OBRIGADO 

A RESPONDER A TODAS AS ALEGAÇÕES DOS LITIGANTES. HIPÓTESES 

DO ART.535 DO CPC QUE NÃO SE CARACTERIZAM. MESMO OS 

CHAMADOS EMBARGOS COM FINS DE PRE-QUESTIONAMENTO ESTÃO 

SUJEITOS AOS LINDES DO MESMO ART.535 DO CPC. EMBARGOS 

REJEITADOS. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 70006220131, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: ADÃO 

SÉRGIO DO NASCIMENTO CASSIANO, JULGADO EM 20/06/2003). Posto 

isso, e por tudo mais que consta dos autos, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, vez que não incide em nenhuma das hipóteses do art. 

1.022 do CPC. REABRO o prazo para interposição de recurso, nos termos 

da lei. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 

da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 19 de junho de 2018. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 19 de junho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010624-11.2015.8.11.0051
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IEDA SALETE TOCHETTO ECKERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

8010624-11.2015.811.0051 Polo Ativo: IEDA SALETE TOCHETTO ECKERT 

Polo Passivo: PAX NACIONAL SERVIÇOS POSTUMOS LTDA Vistos em 

correição. Cuida-se de embargos de declaração manejados por PAX 

NACIONAL SERVIÇOS POSTUMOS LTDA, alegando, em suma, que 

ocorreu contradição na referida sentença no tocante ausência de 

intimação para comparecer em audiência de instrução e julgamento. 

Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos declaratórios possuem 
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finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 48, da Lei 

9.099/95: Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. No caso 

posto à liça, aduz a parte embargante que há contradição, em relação à 

sentença proferida reconhecendo a revelia. Neste passo, verifica-se que 

o embargante suscita a hipótese de nulidade do ato praticado em face da 

ausência de intimação para comparecer em audiência de instrução. 

Todavia, analisando-se os autos observa-se que os embargos devem ser 

acolhidos, uma vez que há contradição quanto à ausência de intimação da 

Embargante para comparecer em audiência de instrução, conforme 

certidão lançada aos autos (Id 11996348), vejamos: “Certifico que a parte 

requerida não foi devidamente intimada para a Audiência de Instrução e 

Julgamento. A intimação foi realizada no dia 03/02/2017, porém, sem um 

prazo estipulado, de modo que publicação no DJe jamais aconteceu.”. 

Assim, acolho os embargos em razão do principio constitucional da ampla 

defesa e do contraditório, para que retifique a omissão e contradição na 

fundamentação da sentença tornando-a sem efeito, com consequente 

conversão em diligência determinando o seguinte: “Converto em diligência 

e determino que designe-se audiência de instrução e julgamento de acordo 

com pauta do Juiz Leigo, para qual as partes poderão arrolar até 03 (três) 

testemunhas, previamente, conforme prevê o art. 34 da Lei 9.099/95. 

Intimem-se as partes, pessoalmente, ou por meio de seu Advogado, caso 

constituído, e as testemunhas arroladas pelas partes, observando a 

necessidade da expedição de Cartas Precatórias, caso algumas das 

partes ou testemunha resida fora da Comarca, cientificando as partes 

acerca desta expedição. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências”. Posto isso, e por tudo mais que consta dos autos, ACOLHO 

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, vez que incide em uma das hipóteses 

do artigo 1.022, II do CPC. No mais, torna sem efeito o projeto de sentença 

lançada nos autos (Id 9617578). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 

19 de junho de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 19 de junho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 020/2018

O DOUTOR DARWIN DE SOUZA PONTES, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO 

FORO DA COMARCA DE CANARANA, ESTADO DE MATO GROSSO, NO 

USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, NA FORMA DA LEI, E

Considerando que a servidora Janete Méri Teresinha Wesolowski 

Rodrigues Couto, Técnica Judiciária, exercendo a função de Gestora 

Judiciária no Juizado Especial Cível e Criminal, matrícula 4055, usufruirá 

10(dez) dias de férias no período de 17/07/2018 a 26/07/2018 e 

compensatórias de direito adquirido nos dias 16 e 27/07/2018 ;

R E S O L V E :

 DESIGNAR a servidora EUNICE DE FREITAS MARTINS, Auxiliar Judiciária - 

matrícula 4758, para exercer a função de GESTORA JUDICIÁRIA 

SUBSTITUTA da Secretaria do Juizado Especial Cível e Criminal nos 

seguintes períodos:

- Férias - 17/07/2018 a 26/07/2018

- Compensatórias - 16 e 27/07/2017

P. R. I. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 Canarana - MT, 12 de junho de 2018.

 DARWIN DE SOUZA PONTES

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N.º 024/2018

O DOUTOR DARWIN DE SOUZA PONTES, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO 

FORO DA COMARCA DE CANARANA, ESTADO DE MATO GROSSO, NO 

USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, NA FORMA DA LEI, E

Considerando que a servidora Maili Catarina Rockenbach, Técnica 

Judiciária, exercendo a função de Gestora Geral, matrícula 4240, está de 

licença médica no período de 07/06/2018 a 06/07/2018 usufruirá 

compensatórias nos dias 09 e 10/07 e férias de 11 a 20/07/2018;

R E S O L V E :

 DESIGNAR a servidora MÁRCIA RÖPKE SENGER, Auxiliar Judiciária, 

exercendo a função de Gestora Administrativa 2, matrícula 7729, para 

exercer a função de GESTORA GERAL no período de 07/06/2018 a 

20/07/2018, a saber:

- 30 dias de licença médica: 07/06 a 06/07/2018

 - 02 dias de compensatórias: 09 e 10/07/2018

 - 10 dias de férias: 11/07 a 20/07/2018

 P. R. I. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 Canarana - MT, 13 de junho de 2018.

DARWIN DE SOUZA PONTES

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 41481 Nr: 270-03.2013.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fleurimar Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomáz - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CANARANA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 270-03.2013.811.0029 código 41481

 ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Fazenda Pública Estadual

PARTE RÉQUERIDA: Fleurimar Ferreira

INTIMANDO: Executados(as): Fleurimar Ferreira, Cpf: 29578183100, 

brasileiro(a), Endereço: Em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO FLEURIMAR 

FERREIRA, ACIMA QUALIFICADO PARA, QUERENDO, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, SE MANIFESTAR QUANTO À PENHORA, NA FORMA DO 

ART. 854, §2º E SEGUINTES, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

RESUMO DA INICIAL: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, propõe AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL, NOS MOLDES DA Lei 6.830/80

DESPACHO: Vistos etc. Defiro a busca de ativos financeiros em nome do 

executado por intermédio do BACENJUD, pois entendo ser a ordem do art. 

835 do CPC relativa, pois a sua leitura tem que ser harmonizada aquela 

ordem com o disposto no art. 854, do CPC, que visa garantir efetividade ao 

direito do credor, através do mais fungível dos bens – dinheiro. Ademais, a 

disposição do art. 854, se harmoniza com o disposto no art. 805 do CPC, 

evitando que formas mais onerosas, como a penhora de outros bens seja 

realizada. Diante do exposto, defiro o bloqueio de numerário em conta 

bancária pelo sistema do BACENJUD, na conta do executado (a). 

Aguardem-se os autos em gabinete a juntada da resposta da penhora 

on-line. Havendo o bloqueio frutífero, intime-se a parte executada para, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar quanto à penhora, 

na forma do art. 854, §2º e seguintes, do Novo Código de Processo Civil. 

Findo o prazo sem que haja manifestação da parte interessada, certificado 

nos autos, intime-se a parte exequente para que se manifeste requerendo 

o que de direito. Sendo a informação negativa de bloqueio realizado via 

sistema BacenJud, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 

(dias), manifeste-se no que entender de direito.Às providências. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Raquel Marjane do 

Amaral, Auxiliar Judiciária, digitei.
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Canarana - MT, 8 de junho de 2018.

Maria Amelia Dedone Costa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53131 Nr: 195-56.2016.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Vaz & Cia Ltda, Luzia Vaz, Marcilei Paulino Vaz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 195-56.2016.811.0029 Código 53131

ESPÉCIE: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Luzia Vaz & Cia Ltda e Luzia Vaz e Marcilei Paulino 

Vaz

PARTE REQUERIDA: Fazenda Pública Estadual

INTIMANDO(A, S): Embargante: Luzia Vaz & Cia Ltda, CNPJ: 

03484410000143, brasileiro(a), Endereço: Rua Palitinho, nº 761, Bairro: 

Jardim Tropical, Cidade: Canarana-MT, nas pessoas de seus 

Representantes: Marcilei Paulino Vaz, Cpf: 71969829168, brasileiro(a), 

Endereço: Av. Paraná Nº 806, Bairro: Centro, Cidade: Canarana-MT e 

Luzia Vaz, Cpf: 37012681187, brasileiro(a), Endereço: Av. Paraná - Nº 

806, Bairro: Nova Canarana, Cidade: Canarana-MT, atualmente em lugares 

incertos e não sabidos.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), no prazo de 5 (cinco) dias, contados da expiração do prazo do 

presente edital, sob pena de o não recolhimento das custas processuais 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Eu, Silete Maria Colombo, digitei.

 Canarana - MT, 19 de junho de 2018.

Silete Maria Colombo

Gestora da Central de Arrecadação e Arquivamento

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 66088 Nr: 859-19.2018.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OGÊNIO WAGNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte requerente, via DJE, na 

pessoa de seu Procurador YDIARA GONÇALVES DAS NEVES, para que 

se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, sobre as preliminares argüidas 

pelo Requerido em sua contestação, encartada às fls. 13/23.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010135-06.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

STANEY FRANCYELI WEIRICH VISCONTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SCHAFER QUEIROZ OAB - MT18671/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLISE CARMEN DIETER (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

acerca da certidão constante no ID. do documento 13743850, para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento dos autos. Canarana-MT, 19 de junho de 2018.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA Nº 052/2018-DF

LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR, Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Chapada dos Guimarães, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, com fundamento no artigo 52, inciso XV, da Lei nº 

4.964, de 26 de dezembro de 1985 (COJE), e;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 01/2018 que trata dos feriados e 

pontos facultativos do Município de Chapada dos Guimarães/MT;

 R E S O L V E:

 Art. 1º - Suspender o expediente no âmbito do Foro Judicial e Extrajudicial 

da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT no dia 26/7/2018 (quinta-feira) 

Dia da Padroeira – Sant’ana – feriado municipal e dia 31/7/2018 

(terça-feira) - Aniversário de Chapada dos Guimarães – feriado municipal.

Art. 2º - Os prazos que porventura se iniciarem ou completarem nesses 

dias ficam automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil 

subsequente;

Art. 3º - Os Serviços Notariais e de Registros devem manter-se em regime 

de plantão no que se refere aos serviços de registro civil das pessoas 

naturais.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se

Chapada dos Guimarães, 18 de junho de 2018.

Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Juiz de Direito Diretor do Foro

P O R T A R I A N.º 048/2018 – DF

LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Chapada dos Guimarães Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais,

CONSIDERANDO que a Gestora Judiciária da Secretaria da 1ª Vara desta 

Comarca, Srª ELIANE ROSA CAMPOS RODRIGUES, Analista Judiciária, 

mat. 7401, estará usufruindo 20 (vinte) dias de férias regulamentares nos 

dias 2/7/2018 a 21/7/2018;

 R E S O L V E:

Designar a Servidora MADALENA DE MORAES SAVASSA NEVES, 

matrícula nº 4820, Técnica Judiciária, lotada nesta Secretaria, para 

substituir a referida Gestora durante o seu afastamento, como Gestora 

Judiciária Substituta nos dias 2/7/2018 a 21/7/2018;

 Publique-se. Registre-se. Comunique-se. Remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Chapada dos Guimarães/MT, 18 de junho de 2018.

Leonísio Salles de Abreu Júnior

Juiz de Direito Diretor do Foro

P O R T A R I A N.º49 /2018 – DF

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR LEONÍSIO SALLES DE ABREU 

JÚNIOR JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE CHAPADA 

DOS GUIMARÃES ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

Artigo 1º ESTABELECER a Escala de Plantão dos servidores da Central de 

Administração do Foro que deverão auxiliar os Juízes das Varas durante 

o Plantão Regional, estabelecido no Provimento nº 001/2013/CM, artigo 11 

§ 1º e artigo 12, durante o mês de JULHO/2018 na forma abaixo 

discriminada:

 Dia 7/7/2018 – SÁBADO – ANTONIO BRAZ SPOLTI

DIA 8/7/2018 - DOMINGO - ANTONIO BRAZ SPOLTI

 Dia 14/7/2018 – SÁBADO – LUZINETE ALVES DE SOUZA MELO

 Dia 15/7/2018 – DOMINGO– LUZINETE ALVES DE SOUZA MELO
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 Dia 21/7/2018 – SÁBADO – BENJAMIN DUARTE MONTEIRO NETO

 Dia 22/7/2018 – DOMINGO – BENJAMIN DUARTE MONTEIRO NETO

 Dia 26/7/2018 – QUINTA-FEIRA – BENJAMIN DUARTE M. NETO

 Dia 28/7/2018 – SÁBADO- EDITHE BENEDITA DE SIQUEIRA

 Dia 29/7/2018 – DOMINGO – EDITHE BENEDITA DE SIQUEIRA

 Dia 31/7/2018 – TERÇA-FEIRA – EDITHE BENEDITA DE SIQUEIRA

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Artigo 2º REMETA-SE cópia à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, 

dando-se ciência desta ainda, aos serventuários da justiça plantonistas.

 Chapada dos Guimarães/MT, 18 de junho de 2018

Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Juiz de Direito Diretor do Foro

P O R T A R I A N.º 51/2018 – DF O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR 

LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 

DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE: Artigo 1º - 

ESTABELECER a Escala de Plantão dos Oficiais de Justiça, que deverão 

auxiliar os Juízes das Varas e Juizado Especial Cível e Criminal, DEVENDO 

PERMANECER NO RECINTO DO FÓRUM durante o expediente no mês de 

JULHO/2018, na forma abaixo discriminada:

Dia 2/7/2018– segunda-feira– João Paulo Lacerda Paes de Barros

Dia 3/7/2018 – terça-feira – Silvio Francisco Pillon Dia 4/7/2018 – 

quarta-feira – Elaine Caso

Dia 5/7/2018 – quinta-feira – Girlei Inês Trentin Dia 6/7/2018 – sexta-feira - 

Edivaldo Pedro dos Santos

Dia 9/7/2018 – segunda-feira- Elson Henrique de Almeida Dia 10/7/2018 – 

terça-feira – Josué Pereira dos Santos

Dia 11/7/2018– quarta-feira – João Paulo Lacerda Paes de Barros Dia 

12/7/2018– quinta-feira- Silvio Francisco Pillon

Dia 13/7/2018– sexta-feira- Elaine Caso Dia 16/7/2018– segunda-feira– 

Girlei Inês Trentin

Dia 17/7/2018 – terça-feira – Edivaldo Pedro dos Santos Dia 18/7/2018– 

quarta-feira– Elson Henrique de Almeida

Dia 19/7/2018– quinta-feira– Josué Pereira dos Santos Dia 20/7/2018 – 

sexta-feira – João Paulo Lacerda Paes de Barros

Dia 23/7/2018 – segunda-feira – Silvio Francisco Pillon Dia 24/7/2018 – 

terça-feira - Elaine Caso

Dia 25/7/2018 – quarta- feira – Girlei Inês Trentin

Dia 27/7/2018 – sexta-feira - Edivaldo Pedro dos Santos

Dia 30/7/2018 – segunda-feira - Elson Henrique de Almeida

Artigo 2º REMETA-SE cópia aos senhores plantonistas, à Presidência da 

OAB/MT, à Procuradoria-Geral de Justiça, à Defensoria Pública Estadual e 

à Delegacia de Polícia Civil, dando-se ciência desta, aos serventuários da 

justiça. Chapada dos Guimarães/MT, 18 de junho de 2018 Leonísio Salles 

de Abreu Júnior Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA Nº 50/2018/DF - Estabelecer a escala de plantão semanal dos 

Juízes e Gestores Judiciários para o mês de JULHO/2018, a saber:

* A Portaria nº 50/2018/DF completa, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000188-91.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSALIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 89339 Nr: 887-36.2017.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY CASTANHEIRA DAVID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRISCILA NERES SANTOS, Luziney Maria Pinto 

da Silva, Antonio Feliciano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Silva Queiroz - 

OAB:21165/O, DARLE RANE MIRANDA JULIO - OAB:21175/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sueli Silveira - OAB:3634, 

Vagner Lucio de Viveiros. - OAB:14448

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da petição retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 97273 Nr: 4566-44.2017.811.0024

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Conceição Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosimar Alves Pereira, Clodoaldo Germano dos 

Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA, com fulcro no 

artigo 10 da Lei nº 12.016/2009 e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Transitada 

em julgado, arquivem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 57652 Nr: 557-78.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Framarion Pinheiro 

Neto - OAB:16.368, José Arlindo do Carmo - OAB:3722/MT, Luciana 

Rezegue do Carmo - OAB:9.609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

requerida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os 

embargos declaratórios opostos pela parte requerente, ante os supostos 

efeitos infringentes almejados, conforme art. 1.023, § 2.º, CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32636 Nr: 2018-27.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Saturnino de Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão de fl. 42.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40802 Nr: 2655-07.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Brasileiro Comercial S/A (BBC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão de fl. 37.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 18149 Nr: 826-30.2007.811.0024

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Sebastião da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abílio Pereira da Mata, Manoel Diniz Pereira da 

Mata, Lindolfo Pereira da Mata, Euclides Pereira da Mata, Maria Bom 

Despacho Pereira da Mata, Laurindo Pereira da Mata

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo da Luz Silva - OAB:6777, 

Salatiel de Lira Mattos - OAB:12893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Defensoria Pública do 

Estado-Nucleo de Chapada dos Guimarães/MT - OAB:

 Vistos etc.

Na forma do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil, INTIME-SE, 

pessoalmente, a parte autora para que promova o devido andamento do 

processo, sob pena de extinção, sem resolução do mérito.

Decorrido o prazo supra, certifique-se e façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 18151 Nr: 832-37.2007.811.0024

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zeferino Dias, Zuleika Antonia da Silva Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abílio Pereira da Mata, Manoel Diniz Pereira da 

Mata, Lindolfo Pereira da Mata, Euclides Pereira da Mata, Maria Bom 

Despacho Pereira da Mata, Laurindo Pereira da Mata

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo da Luz Silva - OAB:6777

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado-Nucleo de Chapada dos Guimarães/MT - OAB:

 Vistos etc.

Na forma do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil, INTIME-SE, 

pessoalmente, a parte autora para que promova o devido andamento do 

processo, sob pena de extinção, sem resolução do mérito.

Decorrido o prazo supra, certifique-se e façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 10802 Nr: 1449-02.2004.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Arnold Kirchesch, Jatabairu Francisco 

Nunes, Alice Aristides Kirchesch.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Santa Rosa, Agropecuária Santa 

Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Abreu Mattos - 

OAB:8427/MT, Jatabairu Francisco Nunes - OAB:4.903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3608/MT, Nielsen Monteiro Cruvinel - OAB:OAB/GO 12.385

 Vistos, etc.

 I. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 524 do Código de 

Processo Civil, recebo o pedido de cumprimento de sentença. Proceda-se, 

portanto, a conversão da ação em cumprimento de sentença, com as 

modificações necessárias no Sistema Apolo.

 II. Na forma dos artigos 513, §2º c.c artigo 523, ambos do Código de 

Processo Civil, intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.

III. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (artigo 525 CPC).

IV. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito 

será acrescido de multa de dez por cento (10%) e, também, de honorários 

de advogado de dez por cento (10%), nos termos do artigo 523, §1º do 

CPC.

V. Expeça-se o necessário.

VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 39340 Nr: 1845-32.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Garcia Distribuidora de Água e Gás LTDA - ME, 

Oswaldo de Arruda Garcia, Maria Sebastiana de Arruda Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de intimação 

da penhora, devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de 

Guia de Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - 

emissão de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após 

o pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1423 Nr: 736-03.1999.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neide Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Celso Barbosa Moura, Luiz de 

Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franklin Roosevelt Vieira 

Vidaurre - OAB:1585 - A

 Certifico que procedi anotação de custas Conforme sentença de fls 

169/183 e cálculo de fls. 244 R$ 173,85 TOTAL A RECOLHER = R$ 173,85.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 75517 Nr: 2624-45.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURVAL DE SOUZA TUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos a fim de intimar a parte Requerente via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar requerendo o que de direito, tendo em vista o 

retorno dos autos da Superior Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 100988 Nr: 1-03.2018.811.0024
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando os autos nos termos do art. 357 do CPC/2015, observa-se que 

as partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

De outra feita, não há questões processuais pendentes nesta fase, de 

modo que declaro saneado o processo.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de agosto de 

2018, às 16h00min.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 dias, apresentem o rol de 

suas testemunhas, caso ainda não o tenham feito (art. 357, §4°, 

CPC/2015).

O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), 

sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato (art. 357, §6°, 

CPC/2015).

O rol de testemunhas deverá conter, “sempre que possível, o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho” (art. 450, CPC/2015).

Advirtam-se às partes que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, “cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo”.

Intimem-se as partes para o ato designado.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 100993 Nr: 6-25.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ OLIVEIRA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando os autos nos termos do art. 357 do CPC/2015, observa-se que 

as partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

De outra feita, não há questões processuais pendentes nesta fase, de 

modo que declaro saneado o processo.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de agosto de 

2018, às 16h30min.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 dias, apresentem o rol de 

suas testemunhas, caso ainda não o tenham feito (art. 357, §4°, 

CPC/2015).

O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), 

sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato (art. 357, §6°, 

CPC/2015).

O rol de testemunhas deverá conter, “sempre que possível, o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho” (art. 450, CPC/2015).

Advirtam-se às partes que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, “cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo”.

Intimem-se as partes para o ato designado.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 104176 Nr: 1516-73.2018.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A - BANRISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Souza e Pires Ltda, Claudio Afonso Dias da 

Motta., Carlos Alberto Neves de Souza, Ayrton Dias da Mota, Maridalva 

Sandim de Almeida da Motta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMINA VIZENTIN DOMINGUES - 

OAB:133338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos a fim de intimar a parte Exequente via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar requerendo o que de direito, tendo em vista a 

certidão do oficial de justiça, informando a diligência negativa e 

requerendo conforme segue... (Ref. 13)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 105231 Nr: 1986-07.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Duarte Figueiredo, Orlei Campos 

Pinho OU Oleir Campo Pinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA DE ARRUDA GOMES 

QUEIROZ - OAB:15910

 Diante do exposto:I. Subsistentes os motivos que ensejaram a decretação 

da custódia cautelar, INDEFIRO o pedido do denunciado FERNANDO 

DUARTE FIGUEIREDO e MANTENHO a sua prisão preventiva.II. Designo o 

dia 7.8.2018, às 14h30m, para a realização de audiência de instrução e 

julgamento.III. Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público 

e pelas defesas, residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. 

Caso seja necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das 

testemunhas eventualmente residentes fora da Comarca. IV. Havendo 

testemunhas que sejam integrantes das Polícias Militar e Civil, a senhora 

gestora deverá assim proceder:a) Os Policiais Militares deverão ser 

requisitados (art. 221, §2º, CPP).b) Os Policiais Civis deverão ser 

intimados pessoalmente, devendo a data da audiência ser comunicada ao 

chefe da repartição que servirem, nos termos do art. 221, §3º, do CPP.V. 

Intimem-se os acusados, sua defesa e o Ministério Público.VI. 

Requisitem-se os réus.VII. Intime eventual vítima existente no feito.VIII. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 33740 Nr: 2536-51.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izete Teixeira da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES contra IZETE TEIXEIRA DA CONCEIÇÃO, pelos motivos 

narrados na inicial.

À fl. 27, o exequente peticionou informando a quitação do débito pela parte 

executada, requerendo a extinção do processo.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Tendo em vista que ficou consignado na petição de fls. 27/29 que a parte 

devedora satisfez a obrigação, JULGO EXTINTO o presente processo, 

com fulcro no artigo 924, II, do CPC, em face da quitação do débito.

Condeno a executada ao pagamento das custas processuais, bem como 

honorários advocatícios já fixados no despacho inicial.

Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 
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manejado, certifique-se o trânsito em julgado. Após, intime o executado 

para o recolhimento das custas, no prazo de 5 (cinco) dias.

Caso não haja a respectiva quitação, arquivem-se os autos fazendo 

constar a pendência no registro da Distribuição.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40516 Nr: 2605-78.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedita Seraphina de C. Reiners

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal movida contra BENEDITA SERAPHINA DE C. 

REINERS pelos motivos narrados na inicial.

À(s) fl(s). 21, o exequente peticionou informando a quitação do débito pela 

parte executada, requerendo a extinção do processo.

É o breve relatório.

DECIDO.

Tendo em vista que ficou consignado na petição de fl(s). 21, que a parte 

devedora satisfez a obrigação, JULGO EXTINTO o presente processo, 

com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC, em face da quitação do débito.

Sem custas e honorários uma vez que não houve citação.

Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Em seguida, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36868 Nr: 3551-21.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto, etc.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES, contra JOÃO GONÇALVES, pelos motivos delineados na 

inicial.

À fl. 32, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

DECIDO.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que o executado não foi citado.

 Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação às custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 51370 Nr: 2209-67.2012.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Avelino Caceres Gil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, BIANCA REIS CARMONA - OAB:15156/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, em face do reconhecimento, julgo procedente o 

pedido, para o fim de condenar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 

à concessão e pagamento do benefício assistencial ao autor LUIZ 

FERNANDO DE ARRUDA CRUZ, no valor de 1 (um) salário mínimo, desde a 

data da citação, em 29.10.2012 (fl. 13verso). Por consequência, julgo 

extinto com resolução de mérito o processo nos termos do art. 487, III, a, 

do CPC/2015.Os valores devidos pelo benefício deverão ser acrescidos 

de correção monetária e juros, calculados na forma e indexadores 

previstos no Manual de Cálculos do Conselho da Justiça Federal (MCCJF), 

aprovado pela Resolução n° 134/2010 e alterado pela Resolução n° 267 de 

02.12.2013, ambas do Conselho da Justiça Federal.Condeno o INSS em 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

das parcelas vencidas até a publicação da sentença (Súmula 111 STJ), 

bem como deixo de condená-lo nas custas processuais com base no 

artigo 8°, §1°, da Lei n° 8.620/93.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 65554 Nr: 1416-60.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raquel de Souza Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Bianchi - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando os autos nos termos do art. 357 do CPC/2015, observa-se que 

as partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

De outra feita, não há questões processuais pendentes nesta fase, de 

modo que declaro saneado o processo.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de agosto de 

2018, às 15h00min.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 dias, apresentem o rol de 

suas testemunhas, caso ainda não o tenham feito (art. 357, §4°, 

CPC/2015).

O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), 

sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato (art. 357, §6°, 

CPC/2015).

O rol de testemunhas deverá conter, “sempre que possível, o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho” (art. 450, CPC/2015).

Advirtam-se às partes que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, “cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo”.

Intimem-se as partes para o ato designado.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 63433 Nr: 3273-78.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas Fratari da Silveira Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, 

Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

 À fl. 90/90verso, foi proferido despacho saneador declarando a 

prescrição dos créditos constantes nas certidões de fls. fls. 11, 12, 18, 

19, 20, 22, 24 e 39.
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 Irresignado, o demandado apresentou embargos de declaração às fls. 

93/94verso, fundamentando que também estariam prescritas as certidões 

de fls. 16 e 17, uma vez ter transcorrido o quinquênio legal da data de sua 

expedição até a data de ajuizamento da ação.

Intimado a manifestar quanto aos embargos opostos, restou o demandante 

silente.

 É o relatório.

Decido.

Analisando os argumentos da parte requerida, sem desnecessárias 

delongas, conclui-se que razão assiste, em parte, ao embargante, uma 

vez que na data de expedição da certidão de fl. 16 (28.11.2007) e a data 

de protocolo da demanda (8.11.2013), já havia transcorrido o quinquênio 

legal estabelecido no art. 1° do Decreto n° 20.910/1932. O mesmo não se 

verifica com relação à certidão de fl. 17.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, por não vislumbrar obscuridade, contradição ou 

omissão a serem sanadas, conheço dos embargos opostos e, no mérito, 

dou-lhes parcial provimento apenas para reconhecer a prescrição do 

crédito de fl. 16.

Desta feita, intime-se o autor da demanda, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente memória atualizada do crédito, sob pena de 

extinção do feito, uma vez que tal providência mostra-se imprescindível ao 

deslinde do feito.

 Posteriormente, cumprida a determinação anterior, intimem-se as partes 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de 

indeferimento.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010701-04.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON VALCACIO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOADIR BUENO PACHECO OAB - MT13588/B (ADVOGADO)

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CACILDA BENEDITA DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

LEIDINEIA KATIA BOSI OAB - MT14981/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010701-04.2015.8.11.0024 EXEQUENTE: NELSON VALCACIO DOS 

SANTOS EXECUTADO: CACILDA BENEDITA DE SIQUEIRA Vistos etc. 

Considerando que o Provimento nº 02/2010-CGJ instituiu o Sistema 

RENAJUD, ferramenta que possibilita ao magistrado obter informações 

sobre veículos em nome da parte executada, com vistas ao cumprimento 

do referido Provimento, assim como lastreado nos princípios da celeridade 

e da economia processual, defiro a medida requerida, a qual deverá ser 

realizada via RENAJUD. “Provimento nº 02/2010-CGJ, foi instituído “o 

Sistema RENAJUD uma ferramenta que possibilita tanto inserção quanto a 

retirada de constrições judiciais dos veículos encontrados na Base Índica 

Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), 

integrando o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito – 

DENATRAN”. (Art. 1º).” Determino a constrição judicial de veículos 

existentes em nome das partes executadas, junto ao DETRAN via sistema 

RENAJUD, suficiente para garantia do débito. Caso haja veículo em nome 

do executado, e seja frutífero o bloqueio de circulação, oficie-se ao 

DETRAN para que informe o endereço dos referidos veículos e, na 

sequência, expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, do art. 525, §11 do CPC, 

intime-se o exequente para, no mesmo prazo, manifestar interesse na 

adjudicação do bem ou na alienação judicial, sob pena de extinção. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 19 de abril de 2018

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010006-79.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NAHY GOMES DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

Intimação da parte executada BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 

04.184.779/0001-01 (EXECUTADO), por meio de seu advogado, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver, 

ficando advertida de que, transcorrido o prazo sem o pagamento 

voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo estabelecido, o débito será acrescido de multa de dez por cento 

(10%) e, também, de honorários de advogado de dez por cento (10%), 

nos termos do despacho ID. Chapada dos Guimarães-MT, 18 de junho de 

2018 - LUCIANA MARQUES GOBBI - Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000605-15.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA OAB - MT0009813A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000605-15.2016.8.11.0024 REQUERENTE: KELSEN 

EUSTAQUIO DA SILVA REQUERIDO: VIA VAREJO S/A Vistos etc. 

Converta-se em procedimento de cumprimento de sentença. Na forma do 

artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se a parte executada 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, 

se houver. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se alvará de levantamento do valor incontroverso. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 13 de junho de 2018

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-14.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MIZAEL BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE AMORIM DE ALMEIDA OAB - MT10732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para Tipo: Conciliação Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/07/2018 Hora: 14:30 , devendo 

comparecer acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada 

dos Guimarães-MT, 18 de junho de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-79.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA LEOPOLDINA HERMOZA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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VICTOR UGO SOUSA OAB - MT0009611A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000053-79.2018.8.11.0024. REQUERENTE: ADRIANA LEOPOLDINA 

HERMOZA DE SOUZA REQUERIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A Vistos 

etc. Expeça-se o alvará de levantamento de valores em favor da 

requerente conforme solicitado no ID 13525593. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da 

Lei nº 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada 

por juiz leigo conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 07 de junho de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010065-38.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SOUZA DA SILVA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA OAB - MT0018969A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

8010065-38.2015.8.11.0024. REQUERENTE: ADRIANA SOUZA DA SILVA 

SILVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos 

etc. Manifeste-se a autora quanto ao deposito realizado no ID 13437102. 

Intime-se. Cumpra-se Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo 

Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o 

art. 40, da Lei nº 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

exarada por juiz leigo conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 07 de 

junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000364-07.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SINVALDO ANTONIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000364-07.2017.8.11.0024. REQUERENTE: SINVALDO ANTONIO PEREIRA 

REQUERIDO: SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA 

DOS GUIMARAES Vistos etc. Ante a certidão de ID 13445246 confirmando 

o trânsito em julgado da sentença de improcedência proferida no ID 

11735842 e nada mais sendo requerido pelas partes, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. Intime-se. Cumpra-se. 

Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de 

Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

__________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 12 de junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-76.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA BORGES CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MAURO NASCIMENTO DA COSTA OAB - MT16779 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes do despacho ID 13648607. 

Chapada dos Guimarães-MT, 19 de junho de 2018. Luciana Marques Gobbi 

Rozin- Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-45.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELISAMA CLAUDIA VIEIRA MARQUES ROMERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WILLIAN BATISTA OAB - MT19793/O (ADVOGADO)

Andréa Karine Trage Belizário OAB - MT0009106A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Intimação dos advogados da parte promovente para informa 

o novo endereço da parte promovida conforme ID13625062, para intimar a 

parte da audiência de conciliação. Chapada dos Guimarães-MT, 19 de 

junho de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 18034 Nr: 711-09.2007.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odair Cardoso de Lemes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Soares de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edil Ferreira de Moraes - 

OAB:16294-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Darci Melo Moreira - 

OAB:2626

 Vistos em correição.

Transitada em julgado, cumpra-se integralmente a sentença proferida.

Ademais, anote-se junto ao Sistema de Acompanhamento Processual a 

nova representação do exequente.

Expeça-se o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000738-23.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALUISIO FABIANO MEIRA (REQUERENTE)

NEIDE UEMURA MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX MARTINS SALVATIERRA OAB - MT19575/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000738-23.2017.8.11.0024. REQUERENTE: NEIDE UEMURA MEIRA, 

ALUISIO FABIANO MEIRA REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A 

Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Inexistindo questão preliminar, passo à análise do MÉRITO. 

A execução se encontra satisfeita, a extinção é medida de rigor. 

Analisando os autos, verifico que o objeto da presente execução se 

encontra devidamente solucionado. A parte autora levantou a integralidade 

do valor depositado pelo requerido através do Alvará Eletrônico N° 

405204-8/2018, dando por encerrado o cumprimento de sentença. Sobre o 

tema existem inúmeros julgados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL 

(CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – 

PARCELAS ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes quanto à 

quitação de saldo devedor de contrato bancário, e sendo o devedor 

adimplente nos termos acordados, a extinção da execução é medida que 

se impõe. Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de Processo Civil, 

extingue-se a execução pela satisfação da obrigação ou quando o 

executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, 

dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) 

___________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 06 de junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000302-64.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON DA SILVA PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000302-64.2017.8.11.0024. REQUERENTE: CLEBERSON DA SILVA 

PEDROSO REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando os autos, nota-se que a parte 

autora foi devidamente intimada para juntar o demonstrativo de 

negativação emitido pelo órgão em que consta a restrição além de corrigir 

o valor da causa, sob pena de extinção processual (ID 11348110), no 

entanto, o mesmo quedou-se inerte, NÃO atendendo ao chamado judicial 

(ID 13281519). Desta forma, não há motivos para que este processo 

continue tramitando, notadamente quando aquele que mais deveria ter 

interesse em seu término permaneceu desatento ao chamado judicial. 

DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no artigo 485, I e III do Novo Código 

de Processo Civil, opino pelo INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, ante o 

autor não promover a diligência que lhe competia. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

A l e s s a n d r a  Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

________________________________________ V is tos ,  e tc . 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 06 de junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000633-46.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO PEDROSO DE HUNGRIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000633-46.2017.8.11.0024. REQUERENTE: ADRIANO PEDROSO DE 

HUNGRIA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. 

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrente 

sucumbente em face da sentença exarada no ID 11366184 quanto a 

contradição em relação a não aplicação da Súmula 385 do STJ, visto que o 

autor desistiu da ação em que discutia a anotação anterior. Pois bem. Os 

Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, 

contradição ou, omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo 

necessário a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a 

oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas 

premissas do julgamento. No caso em concreto, não se configura a 

contradição alegada, pretendendo a parte embargante, na realidade, o 

revolvimento da matéria já apreciada na sentença. Assentado na doutrina 

e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no 

julgamento declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do 

julgador. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, OPINO 

pelo conhecimento dos embargos de declaração, posto que tempestivos e 

no mérito OPINO PELO SEU NÃO PROVIMENTO. Sem custas e honorários 

advocatícios, face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se as partes. Dessa intimação, reiniciar-se-á o prazo para 

eventual recurso, de acordo com o artigo 50 da lei 9.099/95. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

___________________________________________ Vistos, etc . 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 06 de junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000466-63.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE DE LIMA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000466-63.2016.8.11.0024. REQUERENTE: LIDIANE DE LIMA E SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos em Sentença. Dispensado 

o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. A execução se 

encontra satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando os autos, 

verifico que o objeto da presente execução se encontra devidamente 

solucionado. A parte autora levantou a integralidade do valor depositado 

pelo requerido através do Alvará Eletrônico N° 405544-6/2018, dando por 

encerrado o cumprimento de sentença. Sobre o tema existem inúmeros 

julgados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS 

PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

(ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Havendo acordo entre as partes quanto à quitação de saldo devedor de 

contrato bancário, e sendo o devedor adimplente nos termos acordados, a 

extinção da execução é medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II 

e III, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação 

da obrigação ou quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a 

extinção total da dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

08/11/2017) ___________________________________________ 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

CONTRATO DE LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO 

DA EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 

924,II do Código de Processo Civil extingue-se a execução quando a 

obrigação for satisfeita. (Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/05/2017, Publicado no DJE 07/06/2017) No caso, restou demonstrado 

de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os 

valores se encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção 

do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a 

resolução de mérito e por tudo mais que dos autos constam, opino pela 

EXTINÇÃO da presente execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 06 de junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000373-66.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FERNANDO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000373-66.2017.8.11.0024. REQUERENTE: FRANCISCO FERNANDO 

LOPES REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. O Juízo ao receber o presente feito para a prolação de sentença 

converteu o julgamento em diligência, determinando que a parte autora 

juntasse o demonstrativo de negativação emitido pelo órgão em que 

consta a restrição além de corrigir o valor da causa, sob pena de extinção 

processual (ID 11340178). No entanto, o mesmo quedou-se inerte, NÃO 

atendendo ao chamado judicial (ID 13285734). Intimado por despacho para 

a emenda da inicial, não o fazendo, pode o juiz extinguir o processo sem 

julgamento do mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal, nos 

moldes do artigo 321 do NCPC/2015 c/c Art. 51, §1º da lei 9.099/95, abaixo 

transcrita: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche 

os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.” “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: (...) §1º A extinção do processo independerá, em 

qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.” Desta forma, 

não há motivos para que este processo continue tramitando, notadamente 

quando aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu 

desatento ao chamado judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no 

artigo 485, I do Novo Código de Processo Civil, opino pelo INDEFERIMENTO 

DA PETIÇÃO INICIAL, ante o autor não promover a diligência que lhe 

competia. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

__________________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 06 de 

junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000509-97.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

POMODORI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000509-97.2016.8.11.0024. REQUERENTE: POMODORI COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA - ME REQUERIDO: ENERGISA S/A Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. A 

execução se encontra satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando 

os autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente solucionado. A parte autora levantou a integralidade do valor 

depositado pelo requerido através do Alvará Eletrônico N° 405431-8/2018, 

dando por encerrado o cumprimento de sentença. Sobre o tema existem 

inúmeros julgados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE 

CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – PARCELAS 

ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes quanto à quitação de 

saldo devedor de contrato bancário, e sendo o devedor adimplente nos 

termos acordados, a extinção da execução é medida que se impõe. 

Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de Processo Civil, extingue-se a 
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execução pela satisfação da obrigação ou quando o executado obtiver, 

por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, dentre os quais, a 

transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA 

DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

2 5 / 1 0 / 2 0 1 7 ,  P u b l i c a d o  n o  D J E  0 8 / 1 1 / 2 0 1 7 ) 

___________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

_______________________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos 

Guimarães, 06 de junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000270-59.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOELTON GUARIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL MARTINS VILELA OAB - MT0019570A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000270-59.2017.8.11.0024. REQUERENTE: JOELTON GUARIM DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA S/A Vistos em Sentença. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. A execução se encontra 

satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando os autos, verifico que 

o objeto da presente execução se encontra devidamente solucionado. A 

parte autora levantou a integralidade do valor depositado pelo requerido 

através do Alvará Eletrônico N° 405426-1/2018, dando por encerrado o 

cumprimento de sentença. Sobre o tema existem inúmeros julgados no 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – 

ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS PELO 

DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

(ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Havendo acordo entre as partes quanto à quitação de saldo devedor de 

contrato bancário, e sendo o devedor adimplente nos termos acordados, a 

extinção da execução é medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II 

e III, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação 

da obrigação ou quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a 

extinção total da dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

08/11/2017) ___________________________________________ 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

CONTRATO DE LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO 

DA EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 

924,II do Código de Processo Civil extingue-se a execução quando a 

obrigação for satisfeita. (Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/05/2017, Publicado no DJE 07/06/2017) No caso, restou demonstrado 

de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os 

valores se encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção 

do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a 

resolução de mérito e por tudo mais que dos autos constam, opino pela 

EXTINÇÃO da presente execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 06 de junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010043-43.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADELRITA DE MACEDO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010043-43.2016.8.11.0024. REQUERENTE: ADELRITA DE MACEDO 

BORGES REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. A 

execução se encontra satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando 

os autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente solucionado. A parte autora levantou a integralidade do valor 

depositado pelo requerido através do Alvará Eletrônico N° 405474-1/2018, 

dando por encerrado o cumprimento de sentença. Sobre o tema existem 

inúmeros julgados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE 

CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – PARCELAS 

ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes quanto à quitação de 

saldo devedor de contrato bancário, e sendo o devedor adimplente nos 

termos acordados, a extinção da execução é medida que se impõe. 

Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de Processo Civil, extingue-se a 

execução pela satisfação da obrigação ou quando o executado obtiver, 

por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, dentre os quais, a 

transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA 

DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

2 5 / 1 0 / 2 0 1 7 ,  P u b l i c a d o  n o  D J E  0 8 / 1 1 / 2 0 1 7 ) 

___________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 
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dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

__________________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 06 de junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000572-88.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUZENIL DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000572-88.2017.8.11.0024. REQUERENTE: LUZENIL DE SANTANA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de 

exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. O Juízo ao receber o presente 

feito para a prolação de sentença converteu o julgamento em diligência, 

determinando que a parte autora corrigisse o valor da causa, sob pena de 

extinção processual (ID 11386813). No entanto, a mesma quedou-se 

inerte, NÃO atendendo ao chamado judicial (ID 13288512). Intimada por 

despacho para a emenda da inicial, não o fazendo, pode o juiz extinguir o 

processo sem julgamento do mérito, sendo desnecessária a intimação 

pessoal, nos moldes do artigo 321 do NCPC/2015 c/c Art. 51, §1º da lei 

9.099/95, abaixo transcrita: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a 

complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.” “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: (...) §1º A extinção do processo independerá, em 

qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.” Desta forma, 

não há motivos para que este processo continue tramitando, notadamente 

quando aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu 

desatento ao chamado judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no 

artigo 485, I do Novo Código de Processo Civil, opino pelo INDEFERIMENTO 

DA PETIÇÃO INICIAL, ante a autora não promover a diligência que lhe 

competia. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

__________________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 06 de 

junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010324-96.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ABHNER FELLIPE CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010324-96.2016.8.11.0024. REQUERENTE: ABHNER FELLIPE CRUZ 

REQUERIDO: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O Juízo ao receber o presente feito para a 

prolação de sentença converteu o julgamento em diligência, determinando 

que a parte autora juntasse o demonstrativo de negativação emitido pelo 

órgão em que consta a restrição, corrigisse o valor da causa, bem como 

juntasse o comprovante de endereço em seu nome sob pena de extinção 

processual (ID 11403755). No entanto, o mesmo quedou-se inerte, NÃO 

atendendo ao chamado judicial (ID 13288575). Intimado por despacho para 

a emenda da inicial, não o fazendo, pode o juiz extinguir o processo sem 

julgamento do mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal, nos 

moldes do artigo 321 do NCPC/2015 c/c Art. 51, §1º da lei 9.099/95, abaixo 

transcrita: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche 

os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.” “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: (...) §1º A extinção do processo independerá, em 

qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.” Desta forma, 

não há motivos para que este processo continue tramitando, notadamente 

quando aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu 

desatento ao chamado judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no 

artigo 485, I do Novo Código de Processo Civil, opino pelo INDEFERIMENTO 

DA PETIÇÃO INICIAL, ante o autor não promover a diligência que lhe 

competia. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

__________________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 06 de 

junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-32.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE SOUSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000136-32.2017.8.11.0024. REQUERENTE: LUCIENE SOUSA DA SILVA 

REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, 

da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. O 

Juízo ao receber o presente feito para a prolação de sentença converteu 

o julgamento em diligência, determinando que a parte autora juntasse o 

demonstrativo de negativação emitido pelo órgão em que consta a 

restrição, corrigisse o valor da causa, bem como juntasse o comprovante 

de endereço em seu nome sob pena de extinção processual (ID 

11389295). No entanto, a mesma quedou-se inerte, NÃO atendendo ao 

chamado judicial (ID 13289159). Intimada por despacho para a emenda da 

inicial, não o fazendo, pode o juiz extinguir o processo sem julgamento do 

mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal, nos moldes do artigo 
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321 do NCPC/2015 c/c Art. 51, §1º da lei 9.099/95, abaixo transcrita: “Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: (...) §1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes.” Desta forma, não há motivos para que este processo 

continue tramitando, notadamente quando aquele que mais deveria ter 

interesse em seu término permaneceu desatento ao chamado judicial. 

DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no artigo 485, I do Novo Código de 

Processo Civil, opino pelo INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, ante a 

autora não promover a diligência que lhe competia. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

A l e s s a n d r a  Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

__________________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 06 de 

junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000369-29.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI MARIA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000369-29.2017.8.11.0024. REQUERENTE: SUELI MARIA ROSA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei 

nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. O Juízo 

ao receber o presente feito para a prolação de sentença converteu o 

julgamento em diligência, determinando que a parte autora juntasse o 

demonstrativo de negativação emitido pelo órgão em que consta a 

restrição, bem como o comprovante de endereço em seu nome sob pena 

de extinção processual (ID 11200346). No entanto, a mesma quedou-se 

inerte, NÃO atendendo ao chamado judicial (ID 13289479). Intimada por 

despacho para a emenda da inicial, não o fazendo, pode o juiz extinguir o 

processo sem julgamento do mérito, sendo desnecessária a intimação 

pessoal, nos moldes do artigo 321 do NCPC/2015 c/c Art. 51, §1º da lei 

9.099/95, abaixo transcrita: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a 

complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.” “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: (...) §1º A extinção do processo independerá, em 

qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.” Desta forma, 

não há motivos para que este processo continue tramitando, notadamente 

quando aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu 

desatento ao chamado judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no 

artigo 485, I do Novo Código de Processo Civil, opino pelo INDEFERIMENTO 

DA PETIÇÃO INICIAL, ante a autora não promover a diligência que lhe 

competia. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

__________________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 07 de 

junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010439-54.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA JESUS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010439-54.2015.8.11.0024. EXEQUENTE: ANA MARIA JESUS DA SILVA 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos em Sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. A execução se 

encontra satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando os autos, 

verifico que o objeto da presente execução se encontra devidamente 

solucionado. A parte autora levantou a integralidade do valor depositado 

pelo requerido através do Alvará Eletrônico N° 405299-4/2018, dando por 

encerrado o cumprimento de sentença. Sobre o tema existem inúmeros 

julgados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS 

PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

(ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Havendo acordo entre as partes quanto à quitação de saldo devedor de 

contrato bancário, e sendo o devedor adimplente nos termos acordados, a 

extinção da execução é medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II 

e III, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação 

da obrigação ou quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a 

extinção total da dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

08/11/2017) ___________________________________________ 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

CONTRATO DE LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO 

DA EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 

924,II do Código de Processo Civil extingue-se a execução quando a 

obrigação for satisfeita. (Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/05/2017, Publicado no DJE 07/06/2017) No caso, restou demonstrado 

de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os 

valores se encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção 

do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a 

resolução de mérito e por tudo mais que dos autos constam, opino pela 

EXTINÇÃO da presente execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 07 de junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000338-43.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

OSIMAR FRANCISCO DE SOUZA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000338-43.2016.8.11.0024. REQUERENTE: OSIMAR FRANCISCO DE 

SOUZA REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. A 

execução se encontra satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando 

os autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente solucionado. A parte autora levantou a integralidade do valor 

depositado pelo requerido através do Alvará Eletrônico N° 383552-9/2018, 

dando por encerrado o cumprimento de sentença. Sobre o tema existem 

inúmeros julgados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE 

CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – PARCELAS 

ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes quanto à quitação de 

saldo devedor de contrato bancário, e sendo o devedor adimplente nos 

termos acordados, a extinção da execução é medida que se impõe. 

Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de Processo Civil, extingue-se a 

execução pela satisfação da obrigação ou quando o executado obtiver, 

por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, dentre os quais, a 

transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA 

DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

2 5 / 1 0 / 2 0 1 7 ,  P u b l i c a d o  n o  D J E  0 8 / 1 1 / 2 0 1 7 ) 

___________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 07 de junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000481-95.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO)

ODAIR ANTONIO FRANCISCO OAB - MT22451/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000481-95.2017.8.11.0024. REQUERENTE: EDSON SILVA COSTA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. O 

Juízo ao receber o presente feito para a prolação de sentença converteu 

o julgamento em diligência, determinando que a parte autora emendasse a 

inicial para corrigir o valor da causa, anexar comprovante de endereço 

legível e ainda juntar documentos que comprovem a hipossuficiência sob 

pena de extinção processual (ID 11913851. No entanto, o mesmo 

quedou-se inerte, NÃO atendendo ao chamado judicial (ID 13291359). 

Intimado por despacho para a emenda da inicial, não o fazendo, pode o 

juiz extinguir o processo sem julgamento do mérito, sendo desnecessária 

a intimação pessoal, nos moldes do artigo 321 do NCPC/2015 c/c Art. 51, 

§1º da lei 9.099/95, abaixo transcrita: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a 

petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende 

ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial.” “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: (...) §1º A extinção do processo independerá, em 

qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.” Desta forma, 

não há motivos para que este processo continue tramitando, notadamente 

quando aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu 

desatento ao chamado judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no 

artigo 485, I do Novo Código de Processo Civil, opino pelo INDEFERIMENTO 

DA PETIÇÃO INICIAL, ante o autor não promover a diligência que lhe 

competia. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

__________________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 07 de 

junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000554-67.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000554-67.2017.8.11.0024. REQUERENTE: MARINALVA ALVES DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. O Juízo ao 

receber o presente feito para a prolação de sentença converteu o 

julgamento em diligência, determinando que a parte autora juntasse o 

demonstrativo de negativação emitido pelo órgão em que consta a 

restrição, bem como o comprovante de endereço em seu nome sob pena 

de extinção processual (ID 11917943). No entanto, a mesma quedou-se 

inerte, NÃO atendendo ao chamado judicial (ID 13291369). Intimada por 

despacho para a emenda da inicial, não o fazendo, pode o juiz extinguir o 

processo sem julgamento do mérito, sendo desnecessária a intimação 

pessoal, nos moldes do artigo 321 do NCPC/2015 c/c Art. 51, §1º da lei 

9.099/95, abaixo transcrita: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a 
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complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.” “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: (...) §1º A extinção do processo independerá, em 

qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.” Desta forma, 

não há motivos para que este processo continue tramitando, notadamente 

quando aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu 

desatento ao chamado judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no 

artigo 485, I do Novo Código de Processo Civil, opino pelo INDEFERIMENTO 

DA PETIÇÃO INICIAL, ante a autora não promover a diligência que lhe 

competia. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

__________________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 07 de 

junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010020-63.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010020-63.2017.8.11.0024. REQUERENTE: SILVANA APARECIDA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. O Juízo ao receber o presente feito para a prolação de sentença 

converteu o julgamento em diligência, determinando que a parte autora 

emendasse a inicial para corrigir o valor da causa, anexar comprovante de 

endereço legível, juntar documentos que comprovem a hipossuficiência e 

ainda o demonstrativo de negativação emitido pelo órgão em que consta a 

restrição sob pena de extinção processual (ID 11915533). No entanto, a 

mesma quedou-se inerte, NÃO atendendo ao chamado judicial (ID 

13291387). Intimada por despacho para a emenda da inicial, não o 

fazendo, pode o juiz extinguir o processo sem julgamento do mérito, sendo 

desnecessária a intimação pessoal, nos moldes do artigo 321 do 

NCPC/2015 c/c Art. 51, §1º da lei 9.099/95, abaixo transcrita: “Art. 321. O 

juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 

319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de 

dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 

(quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: (...) §1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes.” Desta forma, não há motivos para que este processo 

continue tramitando, notadamente quando aquele que mais deveria ter 

interesse em seu término permaneceu desatento ao chamado judicial. 

DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no artigo 485, I do Novo Código de 

Processo Civil, opino pelo INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, ante a 

autora não promover a diligência que lhe competia. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

A l e s s a n d r a  Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

__________________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 07 de 

junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000233-66.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA KLOCK DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA OAB - MT0009813A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000233-66.2016.8.11.0024. REQUERENTE: BRUNA KLOCK DA CRUZ 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de recurso de 

embargos de declaração com efeitos infringentes interposto pela parte 

reclamada Telefônica Brasil S.A contra sentença proferida no presente 

feito. Em breve síntese alega à parte embargante a ocorrência de omissão 

na sentença uma vez que não houve fundamentação referente os danos 

morais arbitrados. Tem-se que a pretensão é rever a matéria decidida. 

Enfatiza-se que não se prestam os embargos para rediscutir questões já 

apreciadas. Cuida lembrar que o magistrado não está obrigado a 

responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivos suficientes para, com segurança, proferir seu veredicto, de forma 

fundamentada e desde que, não apresente resquícios de arbitrariedade, 

pois, está ele protegido pelo princípio da livre convicção, não estando, 

portanto, obrigado a ater-se aos fundamentos elencados por quaisquer 

dos litigantes ou discorrer de forma detalhada a todos os pontos e 

argumentos por eles suscitados. Neste sentido decidiu o Egrégio STF, ao 

exame da Petição nº 1.812 (AgRgEDcl) PR, Rel. o Min. Celso de Mello: 

Embargos de declaração Caráter infringente Inadmissibilidade Inocorrência 

dos pressupostos de embargabilidade Embargos rejeitados. Os embargos 

de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a 

afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem 

no acórdão proferido pelo Tribunal. Revelam-se incabíveis os embargos de 

declaração, quando, inexistentes os vícios que caracterizam os 

pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), vem tal recurso, 

com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser utilizado 

com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a 

controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. Precedentes. O recurso de 

embargos de declaração não tem cabimento, quando, a pretexto de 

esclarecer uma inocorrente situação de obscuridade, contradição ou 

omissão do acórdão, vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o 

julgado. (Revista Trimestral de Jurisprudência, vol. 173, p.29). Nesse 

sentido também, segundo os Egrégios Tribunais é a orientação 

jurisprudencial dominante: É incabível, nos declaratórios, rever a decisão 

anterior reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com 

inversão, em conseqüência, do resultado final. Nesse caso, há alteração 

substancial do julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do 

CPC?. (RSTJ 30/412). Ante o exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, OPINO pelo conhecimento dos embargos de declaração, porque 

são tempestivos e no mérito OPINO PELO SEU NÃO PROVIMENTO. Sem 

custas e honorários advocatícios, face ao disposto nos artigos 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as partes. Dessa intimação, reiniciar-se-á o 

prazo para eventual recurso, de acordo com o artigo 50 da lei 9.099/95. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

___________________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 11 de 

junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000507-93.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI BRASILIANA DE SANTANA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000507-93.2017.8.11.0024. REQUERENTE: SUELI BRASILIANA DE 

SANTANA REQUERIDO: BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. O Juízo ao receber o presente feito 

para a prolação de sentença converteu o julgamento em diligência, 

determinando que a parte autora emendasse a inicial para corrigir o valor 

da causa, anexar comprovante de endereço em nome próprio, juntar 

documentos que comprovem a hipossuficiência e ainda o demonstrativo 

de negativação emitido pelo órgão em que consta a restrição sob pena de 

extinção processual (ID 12029214). No entanto, a mesma quedou-se 

inerte, NÃO atendendo ao chamado judicial (ID 13291562). Intimada por 

despacho para a emenda da inicial, não o fazendo, pode o juiz extinguir o 

processo sem julgamento do mérito, sendo desnecessária a intimação 

pessoal, nos moldes do artigo 321 do NCPC/2015 c/c Art. 51, §1º da lei 

9.099/95, abaixo transcrita: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a 

complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.” “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: (...) §1º A extinção do processo independerá, em 

qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.” Desta forma, 

não há motivos para que este processo continue tramitando, notadamente 

quando aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu 

desatento ao chamado judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no 

artigo 485, I do Novo Código de Processo Civil, opino pelo INDEFERIMENTO 

DA PETIÇÃO INICIAL, ante a autora não promover a diligência que lhe 

competia. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

__________________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 11 de 

junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010335-28.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA RODRIGUES DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010335-28.2016.8.11.0024. EXEQUENTE: VIVO S.A. EXECUTADO: 

SILVANA RODRIGUES DE SOUZA Vistos etc. Dispensado o relatório, 

conforme regra do art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. DECIDO. A parte 

autora foi intimada a promover o andamento do feito, no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento, porém não deu curso aos atos e 

diligências que lhes competiam, conforme certidão de ID nº 13291572. 

Assim, diante do desinteresse da parte em dar prosseguimento ao feito, 

não resta outra alternativa senão a extinção sem resolução do mérito. 

Confira-se entendimento jurisprudencial: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA SE 

MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. INÉRCIA DA 

PARTE AUTORA. EXTINÇÃO SEM EXAME DE MÉRITO. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inércia da parte 

autora, depois de transcorrido o prazo para sua manifestação nos autos, 

evidencia o desinteresse e abre ensejo à extinção do feito, sem incursão 

meritória, vez que o rito dos Juizados Especiais é regido pelos princípios 

da economia e da celeridade na prestação jurisdicional. 2. Recurso 

Inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida, por seus próprios 

fundamentos. 3. Sem custas e honorários em razão da não apresentação 

de contrarrazões ao recurso. (Acórdão n.765521, 20130710409270ACJ, 

Relator: LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO, 1ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 25/02/2014, 

Publicado no DJE: 13/03/2014. Pág.: 260) Diante do exposto, opino pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem a satisfação do crédito, com fulcro no art. 

485, III, c/c art. 51, § 1º, da Lei nº 9099/95. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

A l e s s a n d r a  Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

_______________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 11 de 

junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000747-82.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALVES DE LIMA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000747-82.2017.8.11.0024. REQUERENTE: LUIZ ALVES DE LIMA NETO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de 

exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. O Juízo ao receber o presente 

feito para a prolação de sentença converteu o julgamento em diligência, 

determinando que a parte autora emendasse a inicial para anexar 

comprovante de endereço em nome próprio, bem como juntar documentos 

que comprovem a hipossuficiência sob pena de extinção processual (ID 

11998102). No entanto, o mesmo quedou-se inerte, NÃO atendendo ao 

chamado judicial (ID 13291576). Intimado por despacho para a emenda da 

inicial, não o fazendo, pode o juiz extinguir o processo sem julgamento do 

mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal, nos moldes do artigo 

321 do NCPC/2015 c/c Art. 51, §1º da lei 9.099/95, abaixo transcrita: “Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: (...) §1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes.” Desta forma, não há motivos para que este processo 

continue tramitando, notadamente quando aquele que mais deveria ter 

interesse em seu término permaneceu desatento ao chamado judicial. 

DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no artigo 485, I do Novo Código de 
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Processo Civil, opino pelo INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, ante o 

autor não promover a diligência que lhe competia. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

A l e s s a n d r a  Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

__________________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 11 de 

junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000743-45.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO MOREIRA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000743-45.2017.8.11.0024. REQUERENTE: JUSCELINO MOREIRA 

CARVALHO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. O Juízo ao 

receber o presente feito para a prolação de sentença converteu o 

julgamento em diligência, determinando que a parte autora emendasse a 

inicial para anexar comprovante de endereço em nome próprio, bem como 

juntar documentos que comprovem a hipossuficiência sob pena de 

extinção processual (ID 11999809). No entanto, o mesmo quedou-se 

inerte, NÃO atendendo ao chamado judicial (ID 13291582). Intimado por 

despacho para a emenda da inicial, não o fazendo, pode o juiz extinguir o 

processo sem julgamento do mérito, sendo desnecessária a intimação 

pessoal, nos moldes do artigo 321 do NCPC/2015 c/c Art. 51, §1º da lei 

9.099/95, abaixo transcrita: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a 

complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.” “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: (...) §1º A extinção do processo independerá, em 

qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.” Desta forma, 

não há motivos para que este processo continue tramitando, notadamente 

quando aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu 

desatento ao chamado judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no 

artigo 485, I do Novo Código de Processo Civil, opino pelo INDEFERIMENTO 

DA PETIÇÃO INICIAL, ante o autor não promover a diligência que lhe 

competia. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

__________________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 11 de 

junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000739-08.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ERICO RODRIGUES CAETANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000739-08.2017.8.11.0024. REQUERENTE: ERICO RODRIGUES CAETANO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de 

exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. O Juízo ao receber o presente 

feito para a prolação de sentença converteu o julgamento em diligência, 

determinando que a parte autora emendasse a inicial para anexar 

comprovante de endereço em nome próprio, bem como juntar documentos 

que comprovem a hipossuficiência sob pena de extinção processual (ID 

12004150). No entanto, o mesmo quedou-se inerte, NÃO atendendo ao 

chamado judicial (ID 13291588). Intimado por despacho para a emenda da 

inicial, não o fazendo, pode o juiz extinguir o processo sem julgamento do 

mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal, nos moldes do artigo 

321 do NCPC/2015 c/c Art. 51, §1º da lei 9.099/95, abaixo transcrita: “Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: (...) §1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes.” Desta forma, não há motivos para que este processo 

continue tramitando, notadamente quando aquele que mais deveria ter 

interesse em seu término permaneceu desatento ao chamado judicial. 

DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no artigo 485, I do Novo Código de 

Processo Civil, opino pelo INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, ante o 

autor não promover a diligência que lhe competia. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

A l e s s a n d r a  Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

__________________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 11 de 

junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000742-60.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO TEODORICO DE CAMPOS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000742-60.2017.8.11.0024. REQUERENTE: JOAO TEODORICO DE 

CAMPOS NETO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. O Juízo ao 

receber o presente feito para a prolação de sentença converteu o 

julgamento em diligência, determinando que a parte autora emendasse a 

inicial para anexar comprovante de endereço em nome próprio, bem como 

juntar documentos que comprovem a hipossuficiência sob pena de 

extinção processual (ID 12001149). No entanto, o mesmo quedou-se 

inerte, NÃO atendendo ao chamado judicial (ID 13291606). Intimado por 
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despacho para a emenda da inicial, não o fazendo, pode o juiz extinguir o 

processo sem julgamento do mérito, sendo desnecessária a intimação 

pessoal, nos moldes do artigo 321 do NCPC/2015 c/c Art. 51, §1º da lei 

9.099/95, abaixo transcrita: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a 

complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.” “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: (...) §1º A extinção do processo independerá, em 

qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.” Desta forma, 

não há motivos para que este processo continue tramitando, notadamente 

quando aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu 

desatento ao chamado judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no 

artigo 485, I do Novo Código de Processo Civil, opino pelo INDEFERIMENTO 

DA PETIÇÃO INICIAL, ante o autor não promover a diligência que lhe 

competia. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

__________________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 11 de 

junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000780-72.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA DA SILVA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000780-72.2017.8.11.0024. REQUERENTE: KEILA DA SILVA E SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. O 

Juízo ao receber o presente feito para a prolação de sentença converteu 

o julgamento em diligência, determinando que a parte autora juntasse o 

demonstrativo de negativação emitido pelo órgão em que consta a 

restrição, bem como juntasse o comprovante de endereço em seu nome 

sob pena de extinção processual (ID 11919252). No entanto, a mesma 

quedou-se inerte, NÃO atendendo ao chamado judicial (ID 13291612). 

Intimada por despacho para a emenda da inicial, não o fazendo, pode o 

juiz extinguir o processo sem julgamento do mérito, sendo desnecessária 

a intimação pessoal, nos moldes do artigo 321 do NCPC/2015 c/c Art. 51, 

§1º da lei 9.099/95, abaixo transcrita: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a 

petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende 

ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial.” “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: (...) §1º A extinção do processo independerá, em 

qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.” Desta forma, 

não há motivos para que este processo continue tramitando, notadamente 

quando aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu 

desatento ao chamado judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no 

artigo 485, I do Novo Código de Processo Civil, opino pelo INDEFERIMENTO 

DA PETIÇÃO INICIAL, ante a autora não promover a diligência que lhe 

competia. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

__________________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 11 de 

junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000506-11.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI BRASILIANA DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000506-11.2017.8.11.0024. REQUERENTE: SUELI BRASILIANA DE 

SANTANA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. O Juízo ao receber o presente feito 

para a prolação de sentença converteu o julgamento em diligência, 

determinando que a parte autora emendasse a inicial para corrigir o valor 

da causa, anexar comprovante de endereço em nome próprio, juntar 

documentos que comprovem a hipossuficiência e ainda o demonstrativo 

de negativação emitido pelo órgão em que consta a restrição sob pena de 

extinção processual (ID 12033366). No entanto, a mesma quedou-se 

inerte, NÃO atendendo ao chamado judicial (ID 13291621). Intimada por 

despacho para a emenda da inicial, não o fazendo, pode o juiz extinguir o 

processo sem julgamento do mérito, sendo desnecessária a intimação 

pessoal, nos moldes do artigo 321 do NCPC/2015 c/c Art. 51, §1º da lei 

9.099/95, abaixo transcrita: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a 

complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.” “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: (...) §1º A extinção do processo independerá, em 

qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.” Desta forma, 

não há motivos para que este processo continue tramitando, notadamente 

quando aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu 

desatento ao chamado judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no 

artigo 485, I do Novo Código de Processo Civil, opino pelo INDEFERIMENTO 

DA PETIÇÃO INICIAL, ante a autora não promover a diligência que lhe 

competia. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

__________________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 12 de 

junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000514-85.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000514-85.2017.8.11.0024. REQUERENTE: NILSON BARBOSA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. O Juízo ao receber o presente feito para a prolação de sentença 

converteu o julgamento em diligência, determinando que a parte autora 

emendasse a inicial para corrigir o valor da causa, anexar comprovante de 

endereço em nome próprio, juntar documentos que comprovem a 

hipossuficiência e ainda o demonstrativo de negativação emitido pelo 

órgão em que consta a restrição sob pena de extinção processual (ID 

12035728). No entanto, o mesmo quedou-se inerte, NÃO atendendo ao 

chamado judicial (ID 13291651). Intimado por despacho para a emenda da 

inicial, não o fazendo, pode o juiz extinguir o processo sem julgamento do 

mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal, nos moldes do artigo 

321 do NCPC/2015 c/c Art. 51, §1º da lei 9.099/95, abaixo transcrita: “Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: (...) §1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes.” Desta forma, não há motivos para que este processo 

continue tramitando, notadamente quando aquele que mais deveria ter 

interesse em seu término permaneceu desatento ao chamado judicial. 

DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no artigo 485, I do Novo Código de 

Processo Civil, opino pelo INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, ante o 

autor não promover a diligência que lhe competia. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

A l e s s a n d r a  Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

__________________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 12 de 

junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000792-86.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA LUIZA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000792-86.2017.8.11.0024. REQUERENTE: LEILA LUIZA DA COSTA 

REQUERIDO: CLARO S/A Vistos etc. Trata-se de Embargos de Declaração 

interposto pela parte recorrente sucumbente em face da sentença 

exarada no ID 12168596 quanto a omissão relativa ao pedido de quebra de 

sigilo bancário e telefônico do autor formalizado na contestação. Pois bem. 

Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, 

contradição ou, omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo 

necessário a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a 

oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas 

premissas do julgamento. No caso em concreto, não se configura a 

omissão alegada, pretendendo a parte embargante, na realidade, o 

revolvimento da matéria já apreciada na sentença. Assentado na doutrina 

e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no 

julgamento declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do 

julgador. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, OPINO 

pelo conhecimento dos embargos de declaração, posto que tempestivos e 

no mérito OPINO PELO SEU NÃO PROVIMENTO. Sem custas e honorários 

advocatícios, face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se as partes. Dessa intimação, reiniciar-se-á o prazo para 

eventual recurso, de acordo com o artigo 50 da lei 9.099/95. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

__________________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 12 de 

junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-53.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KIMBILLY CRISTINA CRUZ RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000154-53.2017.8.11.0024. REQUERENTE: KIMBILLY CRISTINA CRUZ 

RODRIGUES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de recurso de 

embargos de declaração com efeitos infringentes interposto pela parte 

reclamada Telefônica Brasil S.A contra sentença proferida no presente 

feito. Em breve síntese alega à parte embargante a ocorrência de omissão 

na sentença uma vez que não houve fundamentação referente os danos 

morais arbitrados. Tem-se que a pretensão é rever a matéria decidida. 

Enfatiza-se que não se prestam os embargos para rediscutir questões já 

apreciadas. Cuida lembrar que o magistrado não está obrigado a 

responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivos suficientes para, com segurança, proferir seu veredicto, de forma 

fundamentada e desde que, não apresente resquícios de arbitrariedade, 

pois, está ele protegido pelo princípio da livre convicção, não estando, 

portanto, obrigado a ater-se aos fundamentos elencados por quaisquer 

dos litigantes ou discorrer de forma detalhada a todos os pontos e 

argumentos por eles suscitados. Neste sentido decidiu o Egrégio STF, ao 

exame da Petição nº 1.812 (AgRgEDcl) PR, Rel. o Min. Celso de Mello: 

Embargos de declaração Caráter infringente Inadmissibilidade Inocorrência 

dos pressupostos de embargabilidade Embargos rejeitados. Os embargos 

de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a 

afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem 

no acórdão proferido pelo Tribunal. Revelam-se incabíveis os embargos de 

declaração, quando, inexistentes os vícios que caracterizam os 

pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), vem tal recurso, 

com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser utilizado 

com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a 

controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. Precedentes. O recurso de 

embargos de declaração não tem cabimento, quando, a pretexto de 

esclarecer uma inocorrente situação de obscuridade, contradição ou 

omissão do acórdão, vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o 

julgado. (Revista Trimestral de Jurisprudência, vol. 173, p.29). Nesse 

sentido também, segundo os Egrégios Tribunais é a orientação 

jurisprudencial dominante: É incabível, nos declaratórios, rever a decisão 

anterior reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com 

inversão, em conseqüência, do resultado final. Nesse caso, há alteração 

substancial do julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do 

CPC?. (RSTJ 30/412). Ante o exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, OPINO pelo conhecimento dos embargos de declaração, porque 

são tempestivos e no mérito OPINO PELO SEU NÃO PROVIMENTO. Sem 

custas e honorários advocatícios, face ao disposto nos artigos 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as partes. Dessa intimação, reiniciar-se-á o 
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prazo para eventual recurso, de acordo com o artigo 50 da lei 9.099/95. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

__________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 12 de 

junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000768-58.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICK SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - MT0015280S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000768-58.2017.8.11.0024. REQUERENTE: PAULO RICK SANTANA 

REQUERIDO: BOA VISTA SERVICOS S.A. Vistos etc. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO 

E DECIDO. O Juízo ao receber o presente feito para a prolação de 

sentença converteu o julgamento em diligência, determinando que a parte 

autora emendasse a inicial para anexar comprovante de endereço em 

nome próprio, juntar documentos que comprovem a hipossuficiência e 

ainda o demonstrativo de negativação emitido pelo órgão em que consta a 

restrição sob pena de extinção processual (ID 12465547). No entanto, o 

mesmo quedou-se inerte, NÃO atendendo ao chamado judicial (ID 

13320513). Intimado por despacho para a emenda da inicial, não o 

fazendo, pode o juiz extinguir o processo sem julgamento do mérito, sendo 

desnecessária a intimação pessoal, nos moldes do artigo 321 do 

NCPC/2015 c/c Art. 51, §1º da lei 9.099/95, abaixo transcrita: “Art. 321. O 

juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 

319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de 

dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 

(quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: (...) §1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes.” Desta forma, não há motivos para que este processo 

continue tramitando, notadamente quando aquele que mais deveria ter 

interesse em seu término permaneceu desatento ao chamado judicial. 

DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no artigo 485, I do Novo Código de 

Processo Civil, opino pelo INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, ante o 

autor não promover a diligência que lhe competia. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

A l e s s a n d r a  Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

__________________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 12 de 

junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000292-54.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MUXFELDT NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO LUIZ DE ALMEIDA EIRELI - ME (REQUERIDO)

FERNANDO LUIZ DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAMARIS ALVES CHAVES OAB - MT12377/A-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000292-54.2016.8.11.0024. REQUERENTE: EDUARDO MUXFELDT 

NASCIMENTO REQUERIDO: FERNANDO LUIZ DE ALMEIDA EIRELI - ME, 

FERNANDO LUIZ DE ALMEIDA Vistos etc. Trata-se de Embargos de 

Declaração interposto pela parte recorrente sucumbente em face da 

sentença exarada quanto a omissão relativa ao pedido de devolução do 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), pedido contraposto e finalmente 

quanto a condenação pelo dano moral. Pois bem. Os Embargos de 

Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou, 

omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessário a 

existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos 

embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do 

julgamento. No caso em concreto, não se configura a omissão alegada, 

pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria 

já apreciada na sentença. Assentado na doutrina e jurisprudência que, 

não há vício de omissão ou contradição se no julgamento declinados os 

fatos e os fundamentos do convencimento do julgador. Ante o exposto e 

por tudo mais que dos autos consta, OPINO pelo conhecimento dos 

embargos de declaração, posto que tempestivos e no mérito OPINO PELO 

SEU NÃO PROVIMENTO. Sem custas e honorários advocatícios, face ao 

disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as partes. 

Dessa intimação, reiniciar-se-á o prazo para eventual recurso, de acordo 

com o artigo 50 da lei 9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação 

do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Queiroz de Souza Juíza Leiga ____________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 12 de junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-43.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA ROMANA PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000036-43.2018.8.11.0024. REQUERENTE: MARINALVA ROMANA 

PEDROSO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de ação 

de indenização proposta por Marinalva Romana Pedroso em face de 

Banco do Brasil S/A. Analisando os autos, observa-se que as partes 

transigiram (ID 13246386) e a quitação foi realizada mediante depósito na 

conta informada pela autora, conforme comprovante anexado no ID 

13394634. Portanto, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, 

homologo por sentença o acordo supra, bem como a desistência do prazo 

recursal e, consequentemente, extingo o processo com resolução de 

mérito na forma do art. 487, III, “b” do CPC. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Após, ao arquivo com as 

baixas e anotações de estilo. Projeto de sentença sujeito à homologação 

do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Queiroz de Souza Juíza Leiga ______________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 12 de junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000335-54.2017.8.11.0024
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Parte(s) Polo Ativo:

MARCOLINA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CASTRO DA SILVA OAB - MT22352/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SEMEAR S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000335-54.2017.8.11.0024. REQUERENTE: MARCOLINA ALVES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO SEMEAR S/A Vistos etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de ação 

de indenização proposta por Marcolina Alves da Silva em face de Banco 

Semear S/A. Analisando os autos, observa-se que as partes transigiram 

(ID 13256943) e a quitação foi realizada mediante depósito na conta 

informada pela autora, conforme comprovante anexado no ID 13376235 

pg. 4 Portanto, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, homologo por 

sentença o acordo supra, bem como a desistência do prazo recursal e, 

consequentemente, extingo o processo com resolução de mérito na forma 

do art. 487, III, “b” do CPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Após, ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza 

Juíza Leiga ___________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 12 de junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-16.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA UEMURA & CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA OAB - MT0007580A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000096-16.2018.8.11.0024. REQUERENTE: FERREIRA UEMURA & CIA 

LTDA REQUERIDO: UNIVERSO ONLINE S/A Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a audiência de 

conciliação. (ID 12522791) O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, 

sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

___________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 12 de junho de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000774-65.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MESSERSCHMIDT GUERREIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA GISELE MAIA SPINOLA OAB - MT0008678A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000774-65.2017.8.11.0024. REQUERENTE: EDSON MESSERSCHMIDT 

GUERREIRO REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O Juízo ao receber o presente feito para a 

prolação de sentença converteu o julgamento em diligência, determinando 

que a parte autora emendasse a inicial para anexar comprovante de 

endereço em nome próprio, bem como juntar documentos que comprovem 

a hipossuficiência, além dos documentos comprobatórios do objeto da 

ação (passagem aérea, constando com destino, data/horário, nome do 

passageiro, conexão etc.), sob pena de extinção processual (ID 

12001149). No entanto, o mesmo quedou-se inerte, NÃO atendendo ao 

chamado judicial (ID 13410794). Intimado por despacho para a emenda da 

inicial, não o fazendo, pode o juiz extinguir o processo sem julgamento do 

mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal, nos moldes do artigo 

321 do NCPC/2015 c/c Art. 51, §1º da lei 9.099/95, abaixo transcrita: “Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: (...) §1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes.” Desta forma, não há motivos para que este processo 

continue tramitando, notadamente quando aquele que mais deveria ter 

interesse em seu término permaneceu desatento ao chamado judicial. 

DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no artigo 485, I do Novo Código de 

Processo Civil, opino pelo INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, ante o 

autor não promover a diligência que lhe competia. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

A l e s s a n d r a  Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

__________________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 12 de 

junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-57.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000005-57.2017.8.11.0024. REQUERENTE: ANA LUCIA DA SILVA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Inexistindo questão preliminar, 

passo à análise do MÉRITO. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente solucionado. A reclamada 

realizou o pagamento voluntário e a parte promovente concordou com os 

valores (ID 13191595). Posteriormente a parte autora levantou a 

integralidade do valor depositado pelo requerido através do Alvará 

Eletrônico N° 408445-4/2018, dando por satisfeita a obrigação. Sobre o 

tema existem inúmeros julgados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL 

(CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – 

PARCELAS ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes quanto à 

quitação de saldo devedor de contrato bancário, e sendo o devedor 

adimplente nos termos acordados, a extinção da execução é medida que 

se impõe. Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de Processo Civil, 

extingue-se a execução pela satisfação da obrigação ou quando o 

executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, 

dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) 

___________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

__________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 12 de 

junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010022-72.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S/A (EXEQUENTE)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVAEL SANTANA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010022-72.2013.8.11.0024. EXEQUENTE: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES, CLARO S/A EXECUTADO: EVAEL SANTANA DA SILVA Vistos 

etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar 

o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. O requerido ora exequente promoveu 

o cumprimento da sentença, sendo que após intimado, o executado não 

pagou voluntariamente o crédito perseguido. Assim, foi a parte exequente 

intimada a pronunciar-se acerca da decisão de Id. 10896512, 

quedando-se inerte. Ademais, não promoveu o andamento do feito, 

demonstrando, assim, que houve superveniente perda do interesse de 

agir. Nesse sentido: Ementa: EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO POR INÉRCIA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

JUSTIFICATIVA A ENSEJAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Tendo havido 

a intimação do credor para que se manifestasse no prazo de dez dias, 

sob pena de extinção e arquivamento e, mesmo assim, mantendo-se 

inerte, é caso de extinção do processo, sem resolução de mérito. 

Ademais, na hipótese dos autos, o credor não requereu diligência útil, de 

modo a justificar o prosseguimento do feito, mormente porque já realizados 

dois leilões com resultado negativo. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS ? 2ª TR 

? RI nº 71004466843 ? Relª. juíza Fernanda Carravetta Vilande - j. 

26/06/2013) Desta forma, não há motivos para que este processo 

continue tramitando, notadamente quando aquele que mais deveria ter 

interesse em seu término permaneceu desatento ao chamado judicial. 

DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no artigo 485, IV do Novo Código de 

Processo Civil, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do 

mérito em razão da falta de observância ao chamado judicial. Sem custas 

e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga ____________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 12 de junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-08.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT0004903A (ADVOGADO)

QUEILA APARECIDA SOUZA DE QUEIROZ OAB - MT24372/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000103-08.2018.8.11.0024. REQUERENTE: CLAUDINEI FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por 

não haver necessidade de dilação probatória. GRATUIDADE A parte 

solicitou a gratuidade da justiça, porém não acosta comprovante de 

rendimento. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: 

Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E 

N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA 

REQUERENTE EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA 

SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O 

ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Demonstrado pelo requerente que se encontra na situação a que se 

refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a 

concessão do benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu 

caput, que o juiz pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da 

justiça, caso tenha fundadas razões. O autor não junta prova de sua 

condição financeira, dessa feita, indefiro o pedido. NECESSIDADE DE 
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PERÍCIA No que tange à incompetência em razão da matéria pela 

necessidade de realização de perícia técnica, rejeito-a, uma vez que o 

conteúdo probatório trazido aos autos é suficiente para o julgamento da 

lide. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da 

demanda. Os pedidos do autor são parcialmente procedentes. A relação 

jurídica estabelecida entre as partes, de natureza consumerista, rege-se 

pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n. 8078/90, art. 3º, 

p. 2º), figurando a ré como prestadora de serviço e a parte autora como 

destinatária final, de modo que patente a incidência das disposições 

protetivas previstas no diploma legal em questão, à luz das quais a 

presente demanda há de ser dirimida. Considerando a relação de consumo 

que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que 

são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas 

prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Alega a Parte Autora, 

em síntese, que no dia 04/11/2017 houve a suspensão do fornecimento de 

energia elétrica em sua residência, o que teria perdurado por 23 DIAS, 

incorrendo, assim, em prejuízos de ordem moral e material. A reclamada 

nega as acusações, argumentando se tratar a questão de caso fortuito e 

força maior, não permanecendo inerte a situação, procedendo a todos os 

esforços necessários para o imediato restabelecimento do fornecimento 

da energia elétrica. Pois bem. Compulsando dos autos, verifico que os 

documentos trazidos pela reclamada não são suficientes para comprovar 

a tese embasada, muito menos são suficientes a justificar 23 dias de 

suspensão do fornecimento de energia. A energia elétrica é considerada, 

nos dias atuais, um bem essencial e a suspensão no fornecimento 

provoca dano moral ipso facto, pois o abalo psíquico supera a simples 

órbita do aborrecimento rotineiro. A agência nacional de energia elétrica 

regulou o setor através da Resolução 414/2010 que estabelece as 

condições gerais de fornecimento de energia elétrica em seu artigo 176 

dispõe sobre os prazos: Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o 

fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente: I - 24 

(vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora 

localizada em área urbana; II - 48 (quarenta e oito) horas, para religação 

normal de unidade consumidora localizada em área rural; III - 4 (quatro) 

horas, para religação de urgência de unidade consumidora localizada em 

área urbana; e IV - 8 (oito) horas, para religação de urgência de unidade 

consumidora localizada em área rural. § 1o Constatada a suspensão 

indevida do fornecimento, a distribuidora fica obrigada a efetuar a 

religação da unidade consumidora, sem ônus para o consumidor, em até 4 

(quatro) horas da constatação, independentemente do momento em que 

esta ocorra, e creditar-lhe, conforme disposto nos arts. 151 e 152, o valor 

correspondente. Na situação versada, a demora de 23 dias para religação 

se mostrou excessiva e, portanto, resta demonstrada a falha na 

prestação do serviço. Sobre o tema a Turma Recursal de Mato Grosso 

reiteradamente define: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª 

TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA - NO CONSERTO E 

RESTABELECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO SUPERIOR A 48 

HORAS PREVISTO PELA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 da ANEEL, ART. 176, 

INC. II, QUE EXTRAPOLA O RAZOÁVEL DANOS MATERIAIS 

COMPROVADOS (R$ 450,00) PELA NECESSIDADE DE ALUGUEL DE 

GERADOR PARA PRESERVAÇÃO DA CARNE CONGELADA. SITUAÇÃO 

DE PRIVAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL QUE EXTRAPOLA OS 

DISSABORES DO DIA-ADIA, ENSEJANDO REPARAÇÃO TAMBÉM POR 

DANOS MORAIS. Restou induvidosa a ausência de serviço essencial por 

prazo superior a 48 horas. Alegação da recorrente, de que houve 

situação de emergência e segurança que fez necessária a interrupção do 

fornecimento para realização de manutenção da rede de transmissão, que 

não foi minimamente demonstrada. Responsabilidade objetiva da requerida, 

na qualidade de concessionária, devendo responder pelas consequências 

decorrentes da falha do serviço. Dano material configurado pela 

necessidade de aluguel de gerador para manutenção dos alimentos 

resfriados. Despesa comprovada pelo documento de fl. 09. Ocorrência, 

também, de danos morais pelo tempo da privação da energia elétrica, 

serviço essencial por lapso de tempo excessivo, superior a 48 horas. 

Quantum indenizatório por danos morais arbitrado em R$ 2.000,00 mantido, 

pois em adequação aos parâmetros das Turmas Recursais Cíveis. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005395033, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes 

da Silva, Julgado em 20/05/2015). Os danos materiais não foram provados 

com notas fiscais, recibos ou outro tipo de documentação. Reconhecida a 

falha na prestação do serviço que causou prejuízos morais à parte autora, 

resta quantificar a indenização. O montante da indenização, por danos 

morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a 

vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá 

atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de 

enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao 

autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de 

inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a 

parte requerida não agiu com culpa grave. A repercussão na esfera 

psíquica da parte requerente, decorrente da suspensão do serviço de 

energia pode ser classificada como moderada, se comparada a outras 

adversidades. A parte requerida é, sabidamente, uma empresa de grande 

porte. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, 

os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais) que servirá, a um só tempo, a condenação 

servirá para amainar o sofrimento experimentado pela parte reclamante, 

sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para 

desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, 

OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural para condenar a 

Ré, a pagar ao Autor o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo índice oficial 

INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (súmula 362 STJ) e juros simples 

legais de 1% ao mês, a partir da citação válida. Indefiro o pedido de justiça 

gratuita. Deixo de condenar a Reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

aguarde-se no prazo de cinco dias a apresentação do cálculo do valor 

devido visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 do NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado 

para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 

10%, não incluindo honorários advocatícios constante na segunda parte 

do mencionado disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. Projeto 

de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, 

Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo 

Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo 

o necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 18 de 

junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000101-38.2018.8.11.0024. REQUERENTE: EDNA MACHADO DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos em sentença. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por 

não haver necessidade de dilação probatória. INCOMPETENCIA DO 

JUIZADO - PERÍCIA Em contestação, a empresa Reclamada alegou a 

incompetência deste Juizado para processamento da causa, ao 

argumento de se tratar de matéria complexa, que dependeria de realização 

de prova pericial. A arguição não comporta acolhimento, uma vez que o 

conteúdo probatório trazido é suficiente para o julgamento da lide, além de 
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que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de 

provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 

9.099/95. Logo, dispensável a prova técnica acenada. ULTRAPASSADA a 

fase de preliminar, passo a análise do MÉRITO. A autora informa que 

recebeu notificação da ré para que efetuasse o pagamento da importância 

de R$ 1.470,85 (um mil quatrocentos e setenta e oitenta e cinco) relativa a 

diferença do consumo de energia pelo período de 2012 a 2017, visto que 

foram encontradas irregularidades no medidor instalado. Que não 

concorda com o débito, posto que possui poucos eletrodomésticos em 

casa e, após a notificação e análise do medidor, as faturas de energia 

posteriores permaneceram com o mesmo valor, o que comprova a 

inexistência de qualquer anormalidade. Informa ainda que diante do não 

pagamento do débito, a requerida inseriu seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito, pugnando ao final além da declaração de inexistência 

do débito, de indenização pelo dano moral ante a negativação indevida. Em 

sede de contestação, a Requerida afirma ter encontrado irregularidade na 

Unidade Consumidora da residência da Requerente, sendo constatada 

uma diferença de consumo de energia elétrica no valor de R$ 1.470,85 

(um mil quatrocentos e setenta e oitenta e cinco), assim emitiu a fatura de 

recuperação de consumo no valor questionado sendo a Requerente 

notificada da referida irregularidade, tendo agido de acordo com a 

legalidade e resolução da ANAEEL não havendo qualquer dever 

indenizatório no presente caso. Inversão do ônus da prova concedida 

quando da análise do pedido de tutela antecipada (ID 12413659) Pois bem. 

Verifica-se que a Requerente é usuária do serviço de energia elétrica 

fornecido pela empresa Requerente, referente à Unidade Consumidora n° 

6/990909-4, sendo notificada extrajudicialmente para realização do 

pagamento de uma diferença a maior de consumo no valor de R$ 1.470,85 

(um mil quatrocentos e setenta reais e oitenta e cinco centavos). Imperioso 

registrar que o Termo de Ocorrência e Inspeção apresentado pela 

Requerida no ID 13072331 pag. 3/4 como também, as fotografias 

encartadas no ID 130720031 pag. 5/8 para comprovar a irregularidade 

imputada à Requerente foram produzidas unilateralmente pela 

concessionária e por si só, não constitui prova suficiente para 

demonstração da ocorrência de fraude no medidor de consumo de energia 

elétrica e, tampouco, que a Requerente tenha responsabilidade em relação 

aos fatos noticiados pela Requerida, já que é cediço que a fiscalização de 

medidor externo é de responsabilidade da Concessionária de Energia 

Elétrica. Com efeito, as pessoas jurídicas de direito público, sejam da 

Administração Direta ou Indireta, existem para atingir certos fins que dizem 

respeito aos interesses da coletividade. Como cediço, a Requerida é 

concessionária de serviço público, cuja outorga concedida pelo Poder 

Público está circunscrita ao direito de explorar e de executar, em nome do 

Estado, o encargo de fornecer à população o serviço de energia elétrica. 

De modo geral, os atos da Requerida, assim como dos órgãos públicos por 

excelência, possuem atributos de presunção de legitimidade, de 

imperatividade e a auto-executoriedade. Todavia, em que pesem ser 

providos dessa presunção, seus atos admitem prova em contrário, 

máxime porque a presunção não é absoluta, e sim relativa. Em outras 

palavras, considerando que a presunção de veracidade é relativa, não 

basta a simples afirmação de que após realizar a inspeção, verificou-se 

que a Unidade Consumidora n. 6/990909-4 estava irregular (medidor 

deitado/inclinado) e que a responsabilidade desse fato é imputável a 

Requerente, para que o ato punitivo de cobrança seja convalidado. É 

necessária a prova inconteste dessa assertiva, bem como a 

demonstração de que os princípios constitucionais da ampla defesa e do 

contraditório foram homenageados, sob pena de o ato se tornar abusivo e, 

portanto, passível de nulidade. Na hipótese, a Requerida sustenta que agiu 

nos estritos limites da legalidade ao efetuar a cobrança. No entanto não há 

qualquer prova de que o medidor tenha sido modificado pela autora ou que 

ela de alguma forma contribuiu para a ocorrência. Não há como imputar o 

defeito a Requerente, uma vez que somente é possível a imposição do 

débito decorrente da violação de medidor quando apurado que tal dano foi 

ocasionado pelo consumidor. Em outras palavras, se o defeito no medidor 

decorrer de dano ou alteração, com rompimento do lacre de proteção, 

provocado pelo consumidor, não há dúvidas de que, procedida a 

substituição do equipamento, a Concessionária deve apurar as diferenças 

e cobrá-las do consumidor. Todavia, este não é o caso dos autos, uma 

vez que os selos não foram adulterados. Vigora o princípio da presunção 

de inocência e, diante da ausência de provas cabais de que a 

consumidora Requerente tenha modificado o medidor, não há como 

imputar-lhe o dever de pagar a diferença no consumo de energia. Nesses 

termos, conclui-se que a cobrança procedida pela Requerida partiu de 

mera suposição, sem elementos efetivos de que a consumidora foi 

responsável pela avaria no medidor, o que afasta a legalidade da 

cobrança. Diante desse quadro, tenho que não é possível a empresa Ré 

cobrar o valor questionado a título de diferença de consumo em relação a 

Unidade Consumidora descrita nos autos sob a alegação de fraude 

apurado unilateralmente, já que a cobrança se coloca como ofensiva aos 

preceitos constitucionais e legais como acima mencionados, não havendo 

que se falar em exercício regular de direito. Outrossim, é importante 

registrar que mesmo após a identificação da suposta irregularidade e sua 

correção, os valores das faturas de energia elétrica posteriores 

permaneceram os mesmos (ids 12364328; 12364365; 12364410; 

12364445; 12364592 e 12364612), comprovando satisfatoriamente que a 

“anormalidade” apresentada no medidor de consumo de energia não 

influenciou no valor efetivo da cobrança. Em casos semelhantes a 

jurisprudência pátria, inclusive do TJMT, tem decidido pela nulidade da 

fatura com o objetivo de afastar práticas abusivas da concessionária, 

conforme se segue: “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

– INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CEMAT – DÉBITO APURADO 

UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – IRREGULARIDADE NO 

MEDIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO DA FRAUDE – SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA – COBRANÇA EXORBITANTE – DANO 

MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO PELO 

JUÍZO A QUO - RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. 1 - Ao elaborar o 

laudo pericial no medidor de energia elétrica, devem ser respeitadas as 

garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de 

nulidade. 2 - A imputação de fraude, acrescida de cobrança indevida e 

interrupção de energia elétrica, configura o dano moral. 3 - O arbitramento 

do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de 

acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e 

razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de 

culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das 

partes.” (TJ-MT - APELAÇÃO Nº 123931/2014 - SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL – Relatora: Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data 

do Julgamento: 11/02/2015). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL E MATERIAL – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE 

IRREGULARIDADES NO MEDIDOR - ATOS DA CONCESSIONÁRIA – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE 

RELATIVA – COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE – INSCRIÇÃO 

NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PAGAMENTO INDEVIDO – 

RESTITUIÇÃO DETERMINADA - ATO ILÍCITO – DÉBITO DECORRENTE DE 

SUPOSTO ERRO NA AFERIÇÃO DO CONSUMO PELO MEDIDOR – DANO 

MORAL CONFIGURADO – VALOR MANTIDO - PRECEDENTES DO STJ – 

JUROS DE MORA QUANTO AO DANO MORAL - A PARTIR DA CITAÇÃO - 

CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Ao 

efetuar inspeção e elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, 

devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do 

contraditório, sob pena de nulidade. A imputação de fraude, acrescida de 

cobrança indevida e ameaça de interrupção de energia elétrica, configura 

o dano moral.” (Ap 129716/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/10/2016, 

Publicado no DJE 24/10/2016). Demonstrado que o débito cobrado é 

indevido, assim como a negativação do seu nome em razão da suposta 

dívida impõe a responsabilidade da concessionária por dano moral. A 

indenização por dano moral deve atender a uma relação de 

proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir 

com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da 

razão compensatória para a qual foi predisposta. (...).” (REsp 318379/MG; 

3ª Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 

04-02-2002, p. 352; in www.stj.gov.br).“[...] 4. A revisão de indenização 

por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado 

nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, 

incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. 

(AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015). Com relação 

ao quantum indenizatório arbitrado este deve ser mantido, pois fixado com 

moderação, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em 

enriquecimento ilícito e nele deve deter, ainda, o efeito pedagógico 

necessário a se evitar a prática de novos atos equivalentes ao presente. 

“Por se tratar de relação contratual a incidência dos juros moratórios 

sobre indenização por danos morais inicia-se à partir da citação válida, e a 
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correção monetária da data da sentença (arbitramento) conforme Súmula 

362 do STJ” (Ap 154708/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 15/03/2017, Publicado no DJE 24/03/2017). (Ap 15165/2018, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)". 

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO – 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO 

MEDIDOR - DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA 

CONCESSIONÁRIA –COBRANÇA EXORBITANTE – AMEAÇA DE 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – NULIDADE DA FATURA -- 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA USUÁRIA - DANO MORAL 

CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE A 

RAZOABILIDADE - REDUÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - TERMO INICIAL DOS 

JUROS DE MORA - CITAÇÃO E DA CORREÇÃO MONETÁRIA A DATA DA 

SENTENÇA - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Não pode a fornecedora de energia fazer cobrança do 

consumidor, sob a alegação de revisão de faturamento, onde, de forma 

unilateral, foi apurado valor arbitrário e elevado para pagamento por motivo 

de fraude no medidor de energia elétrica, sem que este tenha tido 

oportunidade de se defender e de conhecer efetivamente os critérios e os 

modos pelos quais foi realizada a apuração do “quantum” devido. A 

negativação indevida do nome do consumidor ensejara a reparação por 

dano moral, no caso, in re ipsa.O valor da indenização não deve ser 

reduzido quando fixado conforme a razoabilidade.O termo inicial dos juros 

de mora e da correção monetária deve ser a partir da citação e da 

sentença respectivamente. (Ap 97040/2016, DR. MARCIO APARECIDO 

GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

16/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018)" No mais, cumpre registrar que 

além da referida cobrança apesar de não ter se efetivado a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica, entretanto, a Requerida providenciou o 

registro do nome da Requerente em banco de dados negativos em razão 

da cobrança do valor questionado conforme pode ser visto no ID 

12364173. É cediço que a conduta ilícita faz surgir, a responsabilidade 

pela composição dos danos morais, sendo que no caso resta comprovado 

o nexo entre conduta da Requerida e a restrição creditícia da Requerente, 

manifestada pela impossibilidade de obtenção de crédito na praça, 

ocasionando-lhe óbices ao pleno exercício de seus direitos. Outrossim, 

quanto a alegação de falta de comprovação do dano moral pleiteado, vale 

salientar, que o caso versa sobre dano moral puro, que decorre 

simplesmente do ato ilícito praticado pela Ré, o que significa que ele se 

esgota na lesão à personalidade. A prova do referido dano cinge-se à 

existência do próprio ato ilícito consistente na negativação indevida do 

nome da Autora, uma vez que o dano moral atinge fundamentalmente, 

bens incorpóreos, a exemplo da honra, a privacidade, a imagem, a 

autoestima; sendo dispensada a demonstração em juízo, dessa espécie 

de dano moral, considerando estar o dano in re ipsa. Nesta esteira, a 

simples inclusão indevida do gravame quanto ao nome da Autora, 

restringindo seus direitos de per si demonstra a conduta abusiva da Ré, 

tornando imperiosa a obrigação indenizatória. É sabido que a tranquilidade 

e bem estar do homem, rompidas pela perturbação psíquica, causada pela 

aflição dor e desgosto resultante da ação injusta de terceiros, dá lugar à 

reparação civil, como meio de compensar o dano moral através de 

sensações que possam, ao menos, minimizar o sentimento de pesar. 

Assim é preciso compensar a perda, o ultraje, o abatimento moral etc, com 

indenização que, de modo indireto, possa proporcionar ao lesado 

atenuação a lesão produzida. Neste sentido: “Nos termos da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de inscrição 

indevida no cadastro de inadimplentes, considera-se presumido o dano 

moral, não havendo necessidade de prova do prejuízo, desde que 

comprovado o evento danoso”. (STJ – Resp. 419.365 – MT – 3ª T. – Relª 

Min. Nancy Andrighi) Com relação ao valor da indenização título de danos 

morais, vale registrar que deve ser arbitrada de modo que não converta o 

sofrimento em meio de captação de lucro indevido, pois, não visa ao 

enriquecimento ou melhoria do padrão de vida, como também deve atender 

ao caráter punitivo pedagógico na sua fixação. Cumpre ao Julgador 

atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas sim 

trazer a vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida 

aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em 

consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de 

culpa, como também a situação sócio-econômica das partes, além do 

caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral 

etc, atendendo, sobretudo aos critérios razoabilidade e equidade. Nesta 

esteira, tenho que o valor do dano moral deve ser arbitrado em R$ 

3.000,00 (três mil reais), mostrando-se condizente com o porte financeiro 

do causador da ofensa, além de atender o caráter punitivo que 

desestimule a reiteração da prática abusiva. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA do pedido inaugural para declarar inexistente o débito no 

valor de R$ 1.470,85 (um mil quatrocentos e setenta reais e oitenta e cinco 

centavos), bem como condenar a Ré, a pagar a Autora o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o seu arbitramento 

(súmula 362 STJ) e juros simples legais de 1% ao mês, a partir da citação 

válida. Deixo de condenar a Reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Ratifico a liminar. Preclusa 

a via recursal, aguarde-se no prazo de cinco dias a apresentação do 

cálculo do valor devido visando o início da fase de cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 523 do NCPC. Apresentando-se cálculo, 

intime-se o Executado para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de 

acréscimo de multa de 10%, não incluindo honorários advocatícios 

constante na segunda parte do mencionado disposto legal em face do 

Enunciado 97 do Fonaje. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

__________________________________________ Vistos, etc . 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 18 de junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000464-93.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MACLENES FRANCISCO MARIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINERACAO SERRA MORENA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000464-93.2016.8.11.0024. REQUERENTE: MACLENES FRANCISCO 

MARIANO REQUERIDO: MINERACAO SERRA MORENA LTDA - ME Vistos 

em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de outras provas. Passo ao exame do MÉRITO. Trata-se de Embargos de 

terceiros opostos por MACLENES FRANCISCO MARIANO em desfavor de 

MINERAÇÃO SERRA MORENA LTDA, versando sobre o veículo constrito 

nos autos da Execução de nº 80104355620118110024, alegando 

basicamente ser o legitimo proprietário do veículo, visto que o mesmo foi 

adquirido do Sr Edimilson Carlos Silva Terres, muito antes da restrição em 

questão. Conforme se depreende do caderno processual, observa-se que 

o Embargante adquiriu o veículo objeto da controvérsia, em 14/01/13, 

tomando posse de imediato do mesmo. Verifica-se, ainda, que o bloqueio 

de circulação do veículo se deu em 06/05/16 e o bloqueio para 

transferência de propriedade em 03/12/14 (ID 1115981 pag. 4 da 

execução em apenso). O Embargado ao apresentar sua manifestação 

alegou em síntese a inexistência de qualquer documento que comprove a 

propriedade do veículo pelo Embargante, sendo que as declarações das 

testemunhas anexadas aos autos provam apenas a posse do mesmo. 

Argumentou ainda a existência da fraude contra credores, bem como a 

necessidade de o Embargante ser condenado a litigância de má-fé. 

Contudo, em que pese os fundamentos lançados pelo Embargado, 

infere-se que os Embargos de Terceiros merecem prosperar. É cediço que 

os Embargos de Terceiro visam a proteção da posse ou propriedade por 

aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer constrição ou 

ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha 
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direito incompatível com o ato constritivo, conforme disposto no art. 674 do 

NCPC: “Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição 

ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha 

direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu 

desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. § 1º Os 

embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou 

possuidor”. Da exegese do texto legal acima transcrito, tem-se que 

existem três condições especiais que legitimam a oposição de embargos 

de terceiro: 1ª) não ser parte no processo objeto da constrição; 2ª) estar 

na qualidade de senhor e possuidor, ou então, 3ª) estar na qualidade de 

somente possuidor”. Ressalte-se que a restrição de veículo por meio do 

Renajud assemelha-se, para fins do artigo 674 do CPC/2015, a ato de 

apreensão judicial, uma vez que impede o proprietário de exercer todas as 

faculdades inerentes ao seu domínio: o uso, o gozo e a disposição do 

bem. Portanto, desde logo, admissível o manejo de embargos de terceiro, 

ainda que não tenha havido a penhora, em si mesma. In casu, o 

Embargante opôs estes embargos para proteger não só a propriedade, 

como também a posse exercida sobre o bem objeto da constrição (via 

RENAJUD) na ação executiva nº. 80104355620118110024. Nesse 

contexto, convém destacar que, em se tratando de bem móvel, certo é que 

a transferência da propriedade se dá no ato da entrega do bem, ou seja, 

com a tradição. A respeito da matéria, o art. 1.267 do Código Civil, assim 

dispõe: “Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos 

negócios jurídicos antes da tradição. Parágrafo único. Subentende-se a 

tradição quando o transmitente continua a possuir pelo constituto 

possessório; quando cede ao adquirente o direito à restituição da coisa, 

que se encontra em poder de terceiro; ou quando o adquirente já está na 

posse da coisa, por ocasião do negócio jurídico”. Ou seja, a posse da 

coisa móvel faz presumir a sua aquisição por tradição. A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO - AQUISIÇÃO DE 

VEÍCULO - COMPROVAÇÃO DA POSSE E TERCEIRO DE BOA-FÉ - 

TRANSFERÊNCIA DE BENS MÓVEIS QUE SE OPERA PELA SIMPLES 

TRADIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. A posse em se tratando de bens 

móveis, opera-se com a simples tradição do bem a teor do disposto no 

artigo 1.267 do Código Civil, a qual exige enquanto modo de transferência 

de posse/propriedade de veículo um acordo de vontades nesse sentido, o 

que se verifica ter ocorrido no caso sob análise. Restando 

suficientemente comprovada a posse do bem apreendido e a qualidade de 

terceiro de boa-fé, há de ser mantida a sentença que julgou procedente o 

pedido de embargos de terceiro.” (TJ/MT - Ap 6129/2015, Desa. Nilza 

Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara Cível, J: 17/05/2016, P: 

24/05/2016). “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - 

PENHORA DE VEÍCULO - POSSE E PROPRIEDADE DO BEM - 

COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA - EMBARGOS PROCEDENTES - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. A propriedade sobre a 

coisa móvel se adquire pela simples tradição do bem, sendo certo que, em 

se tratando de veículo automotor, o registro dela no órgão de trânsito é 

mera formalidade administrativa. Se as provas produzidas nos autos pelo 

embargante são suficientes para demonstrar a efetivação da compra do 

veículo por ele, e não se desincumbindo o embargado de produzir provas 

que derruíssem as teses do postulante acerca da irregularidade da 

constrição, deve ser mantida a sentença que julgou procedentes os 

embargos de terceiros, desconstituindo-se a penhora efetivada.” (TJMG - 

Apelação Cível 1.0024.14.140776-7/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto 

, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/06/2016, publicação da súmula em 

14/06/2016). Outrossim, a posse do veículo está devidamente comprovada 

pelas declarações das testemunhas (Ids 2145455; 2145528; 2145603; 

2145639). Logo, não subsiste a tese do Embargado, de que por não ter 

havido a transferência da propriedade, o veículo continua a integrar o 

patrimônio do executado, por se tratar o registro ato meramente 

administrativo, com o que deve prevalecer a penhora vergastada. 

Ademais, afirma o Embargado de que a venda do veículo litigioso constitui 

fraude à execução, porque o negócio jurídico deu-se depois do 

ajuizamento do feito executivo. Todavia, em que pese tais argumentos, 

impende salientar que não restou demonstrada a má-fé do Embargante em 

sua aquisição. No tocante à questão, é firme o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que não é possível a declaração de 

fraude à execução ainda que exista ação judicial em curso no momento da 

alienação do bem, mas não tenha ainda havido penhora ou o registro da 

constrição. Com efeito, para instaurar a presunção de fraude, na ausência 

do registro da penhora, é necessária a prova de que o adquirente do bem 

tinha conhecimento da referida ação judicial a caracterizar a má-fé, a teor 

do que prescreve o Verbete 375, assim sumulado: “O reconhecimento da 

fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da 

prova de má-fé do terceiro adquirente”. Assim, ausente tal penhora 

RENAJUD antes da alienação do veículo ao embargante, não se pode 

reconhecer a fraude à execução sem demonstração da má-fé do terceiro 

adquirente, porquanto, os efeitos da ação de execução não se operam em 

relação a terceiros de boa-fé. Nesse sentido, remansosa é a 

jurisprudência dos Tribunais Pátrios, senão vejamos: “AGRAVO RETIDO - 

AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO - FRAUDE À 

EXECUÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - ALIENAÇÃO ANTERIOR À CITAÇÃO - 

FRAUDE CONTRA CREDORES - IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO 

EM SEDE DE EMBARGOS DE TERCEIRO - SÚMULA 195 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SITUAÇÃO NÃO EXCEPCIONAL 

INADMISSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA DO 

CONTRATO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO - 

LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO - APELANTE E PROMITENTE VENDEDOR - 

INEXISTÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP - Relator(a): Roberto 

Bedaque; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 22ª Câmara de Direito 

Privado; Data do julgamento: 20/01/2009; Data de registro: 11/02/2009; 

Outros números: 1027082700)”. “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS DE TERCEIROS. ALIENAÇÃO DE 

VEICULO DO EXECUTADO. FRAUDE À EXECUÇÃO. SUMULA 375 DO STJ. 

JUROS DE MORA. Não estando anotada no prontuário do veículo a 

penhora, nem comprovada a má-fé do adquirente, não há falar em fraude 

à execução. Inteligência da Sumula 375 do STJ. [...]. (Apelação Cível Nº 

70070128194, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 27/09/2016)”. “APELAÇÃO - 

EMBARGOS DE TERCEIRO - BLOQUEIO - VEICULO - EXECUÇÃO - 

INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO NO CERTIFICADO DE PROPRIEDADE - 

ALIENAÇÃO A TERCEIRO DE BOA-FÊ PRESUMIDA - FRAUDE DE 

EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADA - MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE NÃO 

DEMONSTRADA - SÚMULA 375 DO STJ - ADEMAIS, AQUISIÇÃO POR 

MEIO DE LEILOEIRO OFICIAL - EMBARGOS ACOLHIDOS - PENHORA 

AFASTADA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. (TJSP; 

Apelação 0063201-37.2008.8.26.0114; Relator (a): Ademir Benedito; 

Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 3ª. 

Vara Cível; Data do Julgamento: 25/02/2013; Data de Registro: 

18/03/2013)”. DISPOSITIVO: Ante o exposto, OPINO pela PROCEDÊNCIA 

dos embargos de terceiro ajuizados por Maclenes Francisco Mariano, e, 

por conseguinte, CANCELO a restriçao realizada no veículo objeto destes 

embargos via Renajud, nos autos do processo executivo em apenso. Via 

de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, forte no art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, 

face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga __________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 18 de junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 002/2018-JECRIM

O Excelentíssimo Senhor Doutor Fernando Kendi Ishikawa, Meritíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial de Colíder/MT, em conformidade com o Edital 

N.º 006/2011/PRES, datado de 16/05/2011 e Edital nº 001/2018-JECRIM, 

disponibilizado no DJE 10267, de 04.06.2018 e publicado em 05.06.2016, 

no uso de suas atribuições etc.

Considerando a decisão prolatada nos autos nº 1491-08.2018.811.0009 – 

Código 111673, em que se aponta a necessidade de prorrogação do 

prazo para inscrição, tendo em vista a Portaria 629/2018-PRES, que 

declarou ponto facultativo no dia 22 de junho de 2018 no âmbito da Justiça 

do Estado de Mato Grosso, em razão do jogo Brasil x Costa Rica pela 

Copa do Mundo de 2018, data que ocorreria o encerramento das 

inscrições do Processo Seletivo para credenciamento de conciliador para 
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o Juizado Especial de Colíder/MT.

1. Resolve alterar, em parte, o Edital nº 01/2018-JECRIM, datado de 

25.05.2018, prorrogando a data para coletas de inscrição para o Teste 

Seletivo para Credenciamento de Conciliador para a Comarca de 

Colíder-MT.

2. As inscrições, que seguem as regras estabelecidas pelo Edital nº 

001/2018- JECRIM poderão ser efetuadas até o dia 25.06.2018, no horário 

das 12h às 19h.

3. O pedido de inscrição pode ser realizado pessoalmente, ou por meio de 

um procurador devidamente habilitado, ou, também, pelo correio, o qual 

deverá ser postado até o dia 25.06.2018, comprovado por meio de 

carimbo de postagem dos correios.

4. Todos os atos relativos ao presente Processo de Seleção, 

convocações, comunicados, resultados e homologação serão 

disponibilizados no átrio do Fórum, e/ou no site do Tribunal de Justiça 

www.tjmt.jus.br, e/ou publicados no Diário da Justiça Eletrônico.

E para que chegue ao conhecimento de todos expediu-se o presente 

Edital.

Colíder/MT, 19 de junho de 2018.

FERNANDO KENDI ISHIKAWA. Juiz de Direito

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000985-49.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA GARCIA FISCHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PLENS OAB - MT0005603A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, 

(re)designo perícia médica para o dia 18 DE JULHO DE 2018, às 17H., a 

ser realizada pelo Dr. GUILHERME JOSÉ FRIEBRANTZ PINTO, nas 

dependências da sede do FÓRUM de colíder-MT (sito a Av. Juiz Vladmir 

Baptista, s/nº, Residencial Everest, Setor Leste, Jardim Vânia). Ante a 

certidão. retro, e autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de Processo 

Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o advogado da parte autora 

da referida perícia, via DJE; EXPEDINDO mandado de intimação do 

médico-perito nomeado, ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOS 

PELAS PARTES, bem como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no 

local, data e hora designados, advertindo-os que deverão portar os 

documentos pessoais; e EXPEDINDO comunicação a procuradoria do 

INSS, cientificando da perícia designada, na forma que estabelece o 

convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000498-79.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DE ALBUQUERQUE VOLPATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, 

(re)designo perícia médica para o dia 19 DE JULHO DE 2018, às 10H., a 

ser realizada pelo Dr. GUILHERME JOSÉ FRIEBRANTZ PINTO, nas 

dependências da sede do FÓRUM de colíder-MT (sito a Av. Juiz Vladmir 

Baptista, s/nº, Residencial Everest, Setor Leste, Jardim Vânia). Ante a 

certidão. retro, e autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de Processo 

Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o advogado da parte autora 

da referida perícia, via DJE; EXPEDINDO mandado de intimação do 

médico-perito nomeado, ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOS 

PELAS PARTES, bem como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no 

local, data e hora designados, advertindo-os que deverão portar os 

documentos pessoais; e EXPEDINDO comunicação a procuradoria do 

INSS, cientificando da perícia designada, na forma que estabelece o 

convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000638-16.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, 

(re)designo perícia médica para o dia 19 DE JULHO DE 2018, às 10H., a 

ser realizada pelo Dr. GUILHERME JOSÉ FRIEBRANTZ PINTO, nas 

dependências da sede do FÓRUM de colíder-MT (sito a Av. Juiz Vladmir 

Baptista, s/nº, Residencial Everest, Setor Leste, Jardim Vânia). Ante a 

certidão. retro, e autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de Processo 

Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o advogado da parte autora 

da referida perícia, via DJE; EXPEDINDO mandado de intimação do 

médico-perito nomeado, ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOS 

PELAS PARTES, bem como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no 

local, data e hora designados, advertindo-os que deverão portar os 

documentos pessoais; e EXPEDINDO comunicação a procuradoria do 

INSS, cientificando da perícia designada, na forma que estabelece o 

convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58844 Nr: 466-67.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITÓRIA DA SILVA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação dos Advogados da parte autora, a fim de que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se nos autos, requerendo o 

necessário ao seu prosseguimento em razão dos documentos juntados às 

fls. 163/166.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 83592 Nr: 948-78.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSTDS, RST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE CASADEI - 

OAB:6989/MT

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, para no prazo 

legal, manifestar-se sobre os documentos de fls. 120/121, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56038 Nr: 449-65.2011.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Maria do Livramento da Conceição Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, para no prazo 

legal, manifestar-se sobre os documentos de fls. 155/158, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 100962 Nr: 2837-62.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDENIR APARECIDO MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:OAB/MT 13.311, THAIZA SILVA BRITO - OAB:MT 21929/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, para no prazo 

legal, manifestar-se sobre a certidão de fls. 60º, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 92592 Nr: 1043-40.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRLEI APARECIDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, para no prazo 

legal, manifestar-se sobre os documentos de fls. 108/109, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 92954 Nr: 1290-21.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS CASADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, para no prazo 

legal, manifestar-se sobre os documentos de fls. 113/115vº, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 98572 Nr: 1175-63.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, para no prazo 

legal, manifestar-se sobre os documentos de fls. 95/98, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59216 Nr: 833-91.2012.811.0009

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVI PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:65628/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, para no prazo 

legal, manifestar-se sobre a certidão de fls. 50, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55571 Nr: 126-60.2011.811.0009

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA APARECIDA MARTINS DA SILVA, ADILSON 

PEREIRA DA SILVA, VANDERLEI PEREIRA DA SILVA, VERONICE PEREIRA 

DA SILVA, SANDRA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ PEREIRA DA SILVA - Espólio de, ESTE 

JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, para no prazo 

legal, manifestar-se sobre o documento de fls. 101, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 87832 Nr: 1159-80.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA BASILIO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB COLÍDER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, para no prazo 

legal manifestar-se, sobre os documentos de fls. 118/120, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 92502 Nr: 980-15.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTINO CORREA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, no prazo legal 

manifestar-se, sobre os documentos de fls. 122/123, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58609 Nr: 235-40.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MOCHI SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, para no prazo 

legal manifestar-se, sobre os documentos de fls. 211/212, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 111863 Nr: 1615-88.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BENJAMIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER RUFINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:6.170-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora, para no prazo de 

05(cinco) dias, providenciar o RECOLHIMENTO da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais) , para cumprimento do 

mandado de penhora/avaliação expedido, INFORMA-SE ainda que o 

depósito deverá ser realizado - através da emissão das guias no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao),

 comprovando nos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45344 Nr: 2194-22.2007.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO BONIFÁCIO CASSIMIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR - 22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:MT 

17.980-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora, para no prazo de 

05(cinco) dias, providenciar o RECOLHIMENTO da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça no valor de R$ 92,40, (noventa e dois reais e quarenta 

centavos) , para cumprimento do mandado de penhora/avaliação 

expedido, INFORMA-SE ainda que o depósito deverá ser realizado - 

através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, Serviços->Guias->Diligências 

(ou http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao),

 comprovando nos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 96810 Nr: 3723-95.2015.811.0009

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, para no prazo 

legal, manifestar-se sobre os documentos de fls. 53vº e 54vº, requrendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57238 Nr: 1522-72.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, para no prazo 

legal, manifestar-se sobre os documentos de fls. 166/167, requrendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57596 Nr: 1879-52.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR DA SILVA CALVE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, para no prazo 

legal, manifestar-se sobre os documentos de fls. 196, requrendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 99032 Nr: 1501-23.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO EZEQUIEL CRISTOVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO GALADINOVIC ALVIM 

- OAB:OAB/MT 14.371, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285, 

JULIANO GALADINOVIC ALVIM - OAB:MT 17.010, THAIZZE DE 

OLIVEIRA LANGARO - OAB:14756

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, para no prazo 

legal, manifestar-se sobre os documentos de fls. 63/71, requrendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 98132 Nr: 866-42.2016.811.0009

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FBDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDFBDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, para no prazo 

legal, manifestar-se sobre os documentos de fls. 81/82 e 94, requrendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa
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 Cod. Proc.: 87862 Nr: 1184-93.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAN ARAUJO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO CESAR PEREIRA 

MARTINS JUNIOR - OAB:MT 14256-A, EDILSON GOULART - 

OAB:18669/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, para no prazo 

legal, manifestar-se sobre os documentos de fls. 118/122, requrendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 101292 Nr: 3099-12.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA JANGARELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JL LOCAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY BRITES JUNIOR - 

OAB:18646, GERALDO RESENDE VICENTIN - OAB:MS-8794

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte exequente, para no 

prazo legal, manifestar-se no autos, requrendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 48952 Nr: 2741-28.2008.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON QUIRINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS CALVI - Espólio de, THOMAZ 

ALEXANDRE CALVI, ELIZIA CRISTINA DE ALMEIDA CALVI, BRUNO DE 

ALMEIDA CALVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

- OAB:MT 11.324

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, para no prazo 

legal, manifestar-se sobre a certidão fls. 194, requrendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 84595 Nr: 1996-72.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFINA TEIXEIRA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, para no prazo 

legal, manifestar-se sobre os documentos de fls. 165/166, requrendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 87514 Nr: 902-55.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA NUNES CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, para no prazo 

legal, manifestar-se sobre os documentos de fls. 142/143, requrendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 110683 Nr: 857-12.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA RODRIGUES DA SILVA, 

EMERSOM DE SOUZA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT-16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, para no prazo 

legal, manifestar-se sobre a certidão de fls. 14, requrendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 89310 Nr: 2348-93.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO RODRIGUES PRIMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, para no prazo 

legal, manifestar-se sobre os documentos de fls. 62/63, requrendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55584 Nr: 138-74.2011.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA PEREIRA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, para no prazo 

legal, manifestar-se sobre os documentos de fls. 153/154, requrendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 92622 Nr: 1063-31.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARETE APARECIDA PAIXÃO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027920/6/2018 Página 450 de 739



FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, para no prazo 

legal, manifestar-se sobre os documentos de fls. 101/102, requrendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 88460 Nr: 1672-48.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE ERASMO DAMASCENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, para no prazo 

legal, manifestar-se sobre os documentos de fls. 111/112, requrendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 92709 Nr: 1124-86.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO DE CASTRO MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, para no prazo 

legal, manifestar-se sobre os documentos de fls. 75/76, requrendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 90377 Nr: 3265-15.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA DA FONSECA ROSAS 

SILVA - OAB:OABMT 19926-O, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, para no prazo 

legal, manifestar-se sobre os documentos de fls. 178/179, requrendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57216 Nr: 1501-96.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE DE LIMA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIS FERDINANDO DE OLIVEIRA 

- OAB:MT - 16.480, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, para no prazo 

legal, manifestar-se sobre os documentos de fls. 110/111, requrendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 44813 Nr: 1681-54.2007.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BALBINO IZAIAS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, Drª Edilaine M. 

Machado da Silva, para no prazo legal, manifestar-se sobre os 

documentos de fls. 190/191, requrendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 89812 Nr: 2795-81.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL DONIZETTI DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, Drª Edilaine M. 

Machado da Silva, para no prazo legal, manifestar-se sobre os 

documentos de fls. 107/108, requrendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 85150 Nr: 2554-44.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS SALVADEGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, Drª Edilaine M. 

Machado da Silva, para no prazo legal, manifestar-se sobre os 

documentos de fls. 162/163, requrendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 89563 Nr: 2584-45.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALICIO NOGUEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, Drª Edilaine M. 

Machado da Silva, para no prazo legal, manifestar-se sobre os 

documentos de fls. 127/128, requrendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 89811 Nr: 2794-96.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL DE SOUZA BARBOZA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, Drª Edilaine M. 

Machado da Silva, para no prazo legal, manifestar-se sobre os 

documentos de fls. 92/93, requrendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 83921 Nr: 1291-74.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONICE CORREA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, Drª Edilaine M. 

Machado da Silva, para no prazo legal, manifestar-se sobre os 

documentos de fls. 123, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 90476 Nr: 3358-75.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO SIQUIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, Drª Edilaine M. 

Machado da Silva, para no prazo legal, manifestar-se sobre os 

documentos de fls. 71/72r, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 89008 Nr: 2118-51.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, Drª Edilaine M. 

Machado da Silva, para no prazo legal, manifestar-se sobre os 

documentos de fls. 102/103, requrendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 83931 Nr: 1301-21.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, Drª Edilaine M. 

Machado da Silva, para no prazo legal, manifestar-se sobre os documento 

de fls.109/110, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 86282 Nr: 3692-46.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, Dr.Rodrigo de 

Freitas Rodrigues, para no prazo legal, manifestar-se sobre os 

documentos de fls. 131/132, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 85324 Nr: 2724-16.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON FISCHER - ME, ANDERSON 

FICHER, FERNANDA MANFROI FICHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, Renato Chagas Correa 

da Silva - OAB:MT/ 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte exequente, para no prazo 

de 10(dez) dias, indicar bens passíveis de penhora ou requerer o que 

entender de direito, conforme decisão de fls. 95.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 93035 Nr: 1341-32.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERA DO CARMO CORRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES FERREIRA DA ROCHA 

JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a impugnação à execução 

de fls.130/137.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57689 Nr: 1973-97.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS DOURADO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, Renato Chagas Correa 

da Silva - OAB:MT/ 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para no 

prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se nos autos, pugnando o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 97790 Nr: 659-43.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027920/6/2018 Página 452 de 739



Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI LOPES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE – art. 523 do CPC

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) da parte autora para 

manifestar-se nos autos em 30 (trinta) dias, na forma do artigo 523 do 

CPC, ante o trânsito em julgado da sentença nele proferida, sendo que 

após a expiração do citado prazo, os autos serão encaminhados ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50789 Nr: 1490-38.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCEMAR JOSÉ STRAPAZZON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, para no prazo 

legal, manifestar-se sobre a Exceção de Pré-Executividade, ás fls. 

482/490.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 91782 Nr: 495-15.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. CONSTRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora, para providenciar o 

RECOLHIMENTO da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 18,00 

(dezoito reais) , para cumprimento do mandado de 

citação/penhora/avaliação expedido, INFORMA-SE ainda que o depósito 

deverá ser realizado - através da emissão das guias no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao),

 comprovando nos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 80892 Nr: 1929-44.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - 

EPP, AMARILDO APARECIDO DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CÉSAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094/MT, MAURICIO RICARDO ALVES - OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT/13.245-A, PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - 

OAB:12239-A

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a) da parte autora, para no prazo 

de 05(cinco) dias, manifestar-se, sobre os documentos de fls. 266/274, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 3838 Nr: 1330-62.1999.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CLAUDENIR ZIRONDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOVIFARM S/A COM. E IND. FARMACÊUTICA 

DE MEDICAMENTOS VETERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT, 

ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aramis de Campos Abreu - 

OAB:60492

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação das partes, por todo teor da decisão de fls. 

188/188vº, e documentos de fls.189/190vº, bem como para no prazo de 

05(cinco) dias, requrer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 9582 Nr: 1562-40.2000.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANAH S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE KASTNER NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson de Siqueira Lima - 

OAB:56.7l0-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a), da parte autora, por todo teor 

da decisão de fls. 91/91vº e documentos de fls. 92/93vº, bem como para 

no prazo de 05(cinco) dias requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 111705 Nr: 1516-21.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADINALDO COSTA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - OAB:8804

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora, para providenciar o 

RECOLHIMENTO da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 18,00 

(duzeito reais) , para cumprimento do mandado de citação expedido, 

INFORMA-SE ainda que o depósito deverá ser realizado - através da 

emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, Serviços->Guias->Diligências (ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao),

 comprovando nos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 91772 Nr: 490-90.2015.811.0009

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. CONSTRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora, para providenciar o 

RECOLHIMENTO da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 18,00 

(dezoito reais) , para cumprimento do mandado de intimação expedido, 

INFORMA-SE ainda que o depósito deverá ser realizado - através da 

emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, Serviços->Guias->Diligências (ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao),
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 comprovando nos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 42583 Nr: 3576-84.2006.811.0009

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DA CRUZ, NADIR VELASCO FONSECA 

CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora, para providenciar o 

RECOLHIMENTO da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 18,00 

(dezoito reais) , para cumprimento do mandado de avaliação expedido, 

INFORMA-SE ainda que o depósito deverá ser realizado - através da 

emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, Serviços->Guias->Diligências (ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao),

 comprovando nos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52236 Nr: 2938-46.2009.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO TEIXEIRA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora, para providenciar o 

RECOLHIMENTO da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 

252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais) , para cumprimento do 

mandado de citação/penhora/avaliação expedido, INFORMA-SE ainda que 

o depósito deverá ser realizado - através da emissão das guias no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao),

 comprovando nos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53200 Nr: 638-77.2010.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCINDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-a/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se, sob os documentos de fls. 93/97, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57705 Nr: 1989-51.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA ROCHA DOS SANTOS, 

ROSANGELA ROCHA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, por todo 

teor da decisão de fls. 120/120vº, e documentos de fls. 121/122vº, bem 

como para no prazo de 05(cinco) dias requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 92540 Nr: 1010-50.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA PADRÃO LTDA, JOSÉ 

DONISETI DOS SANTOS, ELIANE CRISTINA BALDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT-16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, por todo 

teor da decisão de fls. 68/68vº, e documentos de fls. 69/70vº, bem como 

para no prazo de 05(cinco) dias requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 8312 Nr: 1125-96.2000.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO APARECIDO LEITE, LUCIMARA DA 

SILVA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE FABIANA DIER BIOLCHI - 

OAB:6937, EDGAR BIOLCHI - OAB:3.536-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, por todo 

teor da decisão de fls. 155/155vº, e documentos de fls. 156/157vº, bem 

como para no prazo de 05(cinco) dias requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 89601 Nr: 2618-20.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DINATI DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação dos Advogados da parte autora, a fim de que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se nos autos, requerendo o 

necessário ao seu prosseguimento em razão dos documentos juntados às 

fls. 86/87.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53843 Nr: 1280-50.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA MENDES TENÓRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação dos Advogados da parte autora, a fim de que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se nos autos, requerendo o 

necessário ao seu prosseguimento em razão dos documentos juntados às 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027920/6/2018 Página 454 de 739



fls. 226.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 93734 Nr: 1870-51.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação dos Advogados da parte autora, a fim de que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se nos autos, requerendo o 

necessário ao seu prosseguimento em razão dos documentos juntados às 

fls. 87/88.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55542 Nr: 121-38.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO GASPAR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA BATISTA DA SILVA - 

OAB:MT 16598/O, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação dos Advogados da parte autora, a fim de que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se nos autos, requerendo o 

necessário ao seu prosseguimento em razão dos documentos juntados às 

fls. 104/105.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 93159 Nr: 1437-47.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FERNANDES DE AZEVEDO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação dos Advogados da parte autora, a fim de que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se nos autos, requerendo o 

necessário ao seu prosseguimento em razão dos documentos juntados às 

fls. 92/93.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 54911 Nr: 2350-05.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA STUCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(s) Advogado(s) da parte autora, a fim de que 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m)-se acerca dos cálculos de fls. 

Retro, requerendo o necessário ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52875 Nr: 312-20.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAIAS ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(s) Advogado(s) da parte autora, a fim de que 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m)-se acerca dos cálculos de fls. 

Retro, requerendo o necessário ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 44683 Nr: 1558-56.2007.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR ALARCON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(s) Advogado(s) da parte autora, a fim de que 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m)-se acerca dos cálculos de fls. 

Retro, requerendo o necessário ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55489 Nr: 101-47.2011.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALÍCIO CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIS FERDINANDO DE OLIVEIRA 

- OAB:MT - 16.480, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação dos Advogados da parte autora, a fim de que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se nos autos, requerendo o 

necessário ao seu prosseguimento em razão do ofício oriundo da GEREX 

do INSS, juntado às fls. 150.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 43500 Nr: 425-76.2007.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRL, ANA ROBERT DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação dos Advogados da parte autora, a fim de que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se nos autos, requerendo o 

necessário ao seu prosseguimento em razão dos documentos juntados às 

fls. 146/147.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46914 Nr: 723-34.2008.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 
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Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE ANDRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação dos Advogados da parte autora, a fim de que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se nos autos, requerendo o 

necessário ao seu prosseguimento em razão dos documentos juntados às 

fls. 217/218.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52905 Nr: 342-55.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO CESAR ALVES, MARIA DE LOURDES RAMOS 

ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ZEFERINO PEREIRA - 

OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(s) Advogado(s) da parte autora, a fim de que 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m)-se acerca dos cálculos de fls. 

Retro, requerendo o necessário ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 94042 Nr: 2101-78.2015.811.0009

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA FELIZARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(s) Advogado(s)da parte embargada, a fim de 

que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m)-se acerca dos cálculos de 

fls. Retro, requerendo o necessário ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 89313 Nr: 3920-21.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BRAZ THOMÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação dos Advogados da parte autora, a fim de que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se nos autos, requerendo o 

necessário ao seu prosseguimento em razão dos documentos juntados às 

fls. 66/67.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58244 Nr: 2529-02.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURIQUES APARECIDO NUNES SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação dos Advogados da parte autora, a fim de que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se nos autos, requerendo o 

necessário ao seu prosseguimento em razão dos documentos juntados às 

fls. 117/118

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57598 Nr: 1881-22.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELI CASTRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(s) Advogado(s) da parte autora, a fim de que 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m)-se acerca dos cálculos de fls. 

Retro, requerendo o necessário ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 93657 Nr: 1817-70.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINETE DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA EMILY DO 

NASCIMENTO SOUZA - OAB:MT19960/0, FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação doS Advogados da parte autora, a fim de que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se nos autos, requerendo o 

necessário ao seu prosseguimento em razão dos documentos juntados às 

fls. 91/92.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 82846 Nr: 188-32.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCUANA OLIVEIRA JUNCKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação doS Advogados da parte autora, a fim de que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se nos autos, requerendo o 

necessário ao seu prosseguimento em razão dos documentos juntados às 

fls. 151/152.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 80176 Nr: 1137-90.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIBRAIL COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(s) Advogado(s) da parte autora, a fim de que 

no prazo de 10 (dez) dias, manifeste(m)-se acerca da impugnação à 

execução de fls. 169/177.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 93019 Nr: 1336-10.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILENA MATOS MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREVI-LÍDER - FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS ALBERT SCHIMIDT - 

OAB:MT 8091

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora/recorrida, 

para que, no prazo legal, ofereça contrarrazões a apelação interposta nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 28409 Nr: 339-13.2004.811.0009

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANA ISABEL CALVI DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA APARECIDA ROSA 

BARROS - OAB:MT/7.808, ANDERSON BETTANIN DE BARROS - 

OAB:7901/MT, CESAR DE CARVALHO JÚNIOR - OAB:10.032, CYNTHIA 

DURANTE - OAB:10282, DIEGO FABRINNE PIMENTA BRAGA - 

OAB:12.028-E, FLAVIA ROSA NICANOR DE SOUZA - OAB:9.452-E, 

JHONNY KENJI KATO - OAB:9.682-E, José Valério Júnior - OAB:MT 

9.509-E, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4482/MT, MARCELO 

BRASIL SALIBA - OAB:11546-A, MÁRCIA OLGA LUGAS - OAB:9.857-E, 

RAFAEL SIUZA NUNES - OAB:10.617-E, RODOLFO AMORIM MOLINA - 

OAB:9681, Thiago Rosseto Sanches - OAB:MT 6.552-E, VALTENIR 

QUEIROZ DOS SANTOS - OAB:8045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA AIGNER CICHOVICZ - 

OAB:36078

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação dos Advogados da parte autora, a fim de que no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se acerca da impugnação à execução 

de fls. 326/342.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 99939 Nr: 2121-35.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES FERREIRA DA ROCHA 

JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, Marly Gavioli - OAB:MT 18.740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação dos Advogados da parte autora,a fim de que no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se acerca da impugnação à execução 

de fls. 164/174.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001872-33.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZZIANO MANOEL FIGUEIREDO CEARA OAB - SP0241338A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO RAMOS DE SOUZA (RÉU)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 Segunda Vara e na decisão de ID:11403267 desses 

autos, fica DESIGNADA a Audiência de Conciliação para o dia 23 DE 

JULHO DE 2018, ÀS 15H20MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca de 

Colíder-MT. Ficando os advogados desde já intimados para comparecem a 

solenidade devidamente acompanhados com as partes.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 54949 Nr: 2388-17.2010.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA BEATRIZ LIMA BATISTÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA EDUCACIONAL INTEGRADO - 

CENTRO DE ESTUDOS UNIVERSITÁRIOS DE COLÍDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Tietz - OAB:MT 

9.082, CLAUDIO LEME ANTONIO - OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:14.070

 INTIMAÇÃO das partes nas pessoas de seus advogados, para 

comparecerem na Audiência de CONCILIAÇÃO redesignada para o dia 25 

de junho de 2018, às 13:30 hs.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57375 Nr: 1658-69.2011.811.0009

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B

 Autos nº: 1658-69.2011.811.0009.

Código Apolo nº: 57375.

Vistos, etc.

Em razão da participação da Magistrada Dra. Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira Andrade no evento “Workshop do PROJETO LUZ”, a ser realizado 

em Cuiabá/MT, no dia 21 de junho, conforme Ofício Circular N. 17/2018-CIJ, 

e, ainda, em virtude da distância entre esta Comarca e o local do evento, 

que demanda de considerável tempo de deslocamento, REDESIGNO a 

audiência anteriormente aprazada, para o dia 25 de junho de 2018, às 

15h30min.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

Colíder/MT, 18 de julho de 2017.

Fernando Kendi Ishikawa

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 86694 Nr: 186-28.2014.811.0009

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: PAULO GARBELOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA ROSA DE OLIVEIRA 

GARBELOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA DINARTE 

SOARES - OAB: MT - 11.875

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes para se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, acerca da juntada de documentos.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 111508 Nr: 1383-76.2018.811.0009

 AÇÃO: Notificação para Explicações->Interpelações->Medidas 

Preparatórias->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: YENDIS RODRIGUES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DONIZETTI ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YENDIS RODRIGUES COSTA - 

OAB:MT 2449/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e de tudo o mais que dos autos consta, NÃO CONHEÇO 

da presente ação de interpelação criminal formulado por Yendis Rodrigues 

Costa em desfavor de Luiz Donizetti Rocha, porquanto não se encontram 

presentes os requisitos de admissibilidade.INTIME-SE a parte 

autora.Preclusas as v ias  impugnat ivas ARQUIVE-SE.Às 

providências.Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.Colíder/MT, 15 de 

junho de 2018.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 52519 Nr: 3192-19.2009.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 3192-19.2009.811.0009 - Código nº. 52519

Despacho

Vistos, etc.

1. Cumpra-se a decisão proferida no feito apenso.

2. Após, vista as partes para alegações finais.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Colíder/MT, 18 de junho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 84712 Nr: 2100-64.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT

 INTIMAÇÃO da defesa para que no prazo legal apresente suas alegações 

finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 90549 Nr: 3412-41.2014.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS BECKMANN MOREL 

LUCK - OAB:20750/MT, HIGOR HUYNTER CARINHENA - OAB:8061-B/MT

 INTIMAÇÃO da defesa para que no prazo legal apresente suas alegações 

finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 85893 Nr: 3286-25.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDVFJ, PBR, CAFDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 INTIMAÇÃO da advogada DRA. LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA 

para que, no prazo de 03 dias devolva os autos na Secretaria, sob as 

penas do art. 431 da CNGC e 234 do CPC, a seguir transcritos: Art. 431. O 

Gestor judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução 

de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de 

intimação pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme 

o caso, para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa. Art. 234. Os 

advogados públicos ou privados, o defensor público e o membro do 

Ministério Público devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado. 

§ 1o É lícito a qualquer interessado exigir os autos do advogado que 

exceder prazo legal. § 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos 

no prazo de 3 (três) dias, perderá o direito à vista fora de cartório e 

incorrerá em multa correspondente à metade do salário-mínimo. § 3o 

Verificada a falta, o juiz comunicará o fato à seção local da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa. § 

4o Se a situação envolver membro do Ministério Público, da Defensoria 

Pública ou da Advocacia Pública, a multa, se for o caso, será aplicada ao 

agente público responsável pelo ato.

§ 5o Verificada a falta, o juiz comunicará o fato ao órgão competente 

responsável pela instauração de procedimento disciplinar contra o membro 

que atuou no feito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-51.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIAR LOURENCO BOSSA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FILOMENA OLINDINA DA SILVA (REQUERIDO)

ROSA GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000226-51.2018.8.11.0009; Valor causa: R$ 1.602,05; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INADIMPLEMENTO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

AGUIAR LOURENCO BOSSA - ME Parte Ré: REQUERIDO: FILOMENA 

OLINDINA DA SILVA, ROSA GOMES DA SILVA Vistos. I - RELATÓRIO 

Trata-se de ação de cobrança, em que as partes formularam acordo 

visando pôr fim ao litígio, cujos termos estão acostados à pág. 1, id. 

12521774 e à pág. 1, id. 12521782. É o resumo do necessário, pois 

dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/1995. II - 

FUNDAMENTAÇÃO O termo de acordo juntado aos autos exprime a 

declaração de vontade entre partes capazes, com objeto lícito, possível e 

determinado, que tem finalidade negocial, idôneo o instrumento e forma 

prescrita. Nestes termos, nada impede a consecução do acordo, 

conforme autoriza o art. 57 da Lei 9.099/1995. III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, fazendo parte 

integrante da presente sentença e JULGO EXTINTO o feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Novo Código de Processo Civil. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas, 

despesas processuais ou honorários advocatícios nesta fase processual, 
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na forma dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Nos termos do art. 914 da 

CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se às baixas e providências de praxe, observando-se 

em tudo a novel a CNGC. Em razão do reduzido número de servidores 

desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão como 

MANDADO e OFÍCIO. Cumpra-se. Colíder, 10 de abril de 2018.

Comarca de Comodoro

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 49/2018-CA

 O Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito LEONARDO DE ARAUJO 

COSTA TUMIATI, Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT, no uso de suas atribuições legais, em substituição

 CONSIDERANDO a dedetização realizada no átrio do Fórum de Comodoro, 

em 18/06/2018, no período noturno;

 CONSIDERANDO ainda que tal pode ser prejudicial à saúde dos 

servidores ou nos jurisdicionados;

 Resolve:

 Art. 1º - SUSPENDER o expediente no Foro Judicial desta Comarca, no dia 

19/06/2018.

Art. 2º - PRORROGAR os prazos processuais que se iniciam ou se 

encerram no dia 19/06/2018, para o primeiro dia útil subsequente.

 Remeta-se cópia desta para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, Corregedoria Geral da Justiça e ao representante da 

OAB/MT local e Ministério Público.

 Publique-se, Registre-se, Intime-se e Cumpra-se.

 Comodoro/MT, 19 de junho de 201 8.

 LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 Juiz de Direito

1ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 62135 Nr: 173-49.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL BARBOSA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DANIEL BARBOSA CAMARGO, Rg: 

2125471-0, Filiação: Antonio Joao Camargo Barbosa e Irene Augusto 

Barbosa, data de nascimento: 24/04/1992, brasileiro(a), natural de Nova 

Lacerda-MT, solteiro(a), ajudante geral, Telefone 65 9611 3050. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso, contra DANIEL BARBOSA CAMARGO, 

devidamente qualificado nos autos, como incurso no crime do art. 155, §§ 

1º e 4º, inciso II, do Código Penal, pela prática do seguinte fato delituoso 

no dia 09 de dezembro de 2012, por volta das 05h00min, portanto durante 

o repouso noturno, em um estabelecimento comercial (bar) situado na Rua 

São Bernardo, bairro Centro, na Cidade de Nova Lacerda/MT, termo desta 

Comarca de Comodoro/MT, o denunciado, ciente da ilicitude de sua 

conduta, subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, mediante 

escalada e destreza, quais sejam, 01 (um) notebook marca positivo, e 01 

(um) DVD marca TRT, conforme boletim de ocorrência de fls. 14-IP.

Despacho: Vistos.Defiro a citação por edital, com prazo de 15 dias, nos 

termos do artigo 361, do Código de Processo Penal. Caso o réu não 

compareça nos autos, nos termos do art. 366 do Código de Processo 

Penal, desde já, declaro suspenso o curso do presente feito, bem como de 

seu prazo prescricional, conforme requerimento do Ministério Público.Seja 

dada baixa do relatório estatístico mensal, sem baixa na 

distribuição.Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FLÁVIO INÁCIO DA 

SILVA, digitei.

Comodoro, 18 de junho de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 122256 Nr: 3051-68.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLINDA NAMBIQUARA KITHÃULU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO a parte autora da Decisão abaixo 

transcrita: "Vistos. Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 4º da Lei 1060/50 e do artigo 98 do CPC. 

Processe-se com prioridade, uma vez que se trata de idoso, nos termos 

da lei nº. 10.741/03. Trata-se de ação declaratória de anulabilidade de 

negócio jurídico com indenização por danos morais e repetição de indébito 

proposta por CARLINDA NAMBIQUARA KITHÃULU em face de BANCO 

ITAU BMG. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 

do Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação 

posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o 

caso de aplicação do disposto no artigo 330 do Código de Processo Civil, 

com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a 

petição inicial. Sabe-se que para a concessão de liminar de antecipação 

dos efeitos da tutela jurisdicional é necessário que existam elementos 

probatórios suficientes nos autos para convencer o julgador, em sede de 

cognição sumária, que o pedido do autor muito provavelmente será julgado 

procedente ao final da lide, conforme preceitua o caput do artigo 300 do 

CPC. No caso em testilha, este juízo está convencido da probabilidade do 

direito, pois o requerente supostamente não mantinha uma relação jurídica 

com a requerida, e o perigo de dano em razão dos descontos realizados 

em sua aposentadoria. Assim, nos termos do art. 300 do CPC, antecipo a 

tutela para os fins que suspender o desconto mensal de empréstimo 

consignado não solicitado pela Requerente, no valor de R$ 151,47, sob 

pena de multa diária. Ademais, no que tange à irreversibilidade da medida, 

nada impede que esta seja modificada quando do julgamento do mérito 

(CPC - §3º art. 300). Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos 

consta, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA e 

determino que a requerida suspenda o desconto da parcela referente ao 

empréstimo consignado em nome do Requerente, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro no valor de R$ 

500,00 (Quinhentos Reais), até ulterior decisão de mérito. Designo 

audiência de conciliação ou de mediação para o dia 19 de setembro de 

2018 às 13:00h a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania. Citem-se os réus, com a faculdade do artigo 212, § 

2º, do Código de Processo Civil, para que compareça à audiência 

designada, acompanhado de advogado, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no 

artigo 335. Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, 

deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

Autor (CPC art. 344). Cumpra-se, expedindo o necessário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 122259 Nr: 3054-23.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLINDA NAMBIQUARA KITHÃULU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO a parte autora da Decisão abaixo 

transcrita:" Vistos. Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 4º da Lei 1060/50 e do artigo 98 do CPC. 

Processe-se com prioridade, uma vez que se trata de idoso, nos termos 

da lei nº. 10.741/03. Trata-se de ação declaratória de anulabilidade de 

negócio jurídico com indenização por danos morais e repetição de indébito 

proposta por CARLINDA NAMBIQUARA KITHÃULU em face de BANCO 

ITAU BMG. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 

do Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação 

posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o 

caso de aplicação do disposto no artigo 330 do Código de Processo Civil, 

com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a 

petição inicial. Sabe-se que para a concessão de liminar de antecipação 

dos efeitos da tutela jurisdicional é necessário que existam elementos 

probatórios suficientes nos autos para convencer o julgador, em sede de 

cognição sumária, que o pedido do autor muito provavelmente será julgado 

procedente ao final da lide, conforme preceitua o caput do artigo 300 do 

CPC. No caso em testilha, este juízo está convencido da probabilidade do 

direito, pois o requerente supostamente não mantinha uma relação jurídica 

com a requerida, e o perigo de dano em razão dos descontos realizados 

em sua aposentadoria. Assim, nos termos do art. 300 do CPC, antecipo a 

tutela para os fins que suspender o desconto mensal de empréstimo 

consignado não solicitado pela Requerente, no valor de R$151,47, sob 

pena de multa diária. Ademais, no que tange à irreversibilidade da medida, 

nada impede que esta seja modificada quando do julgamento do mérito 

(CPC - §3º art. 300). Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos 

consta, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA e 

determino que a requerida suspenda o desconto da parcela referente ao 

empréstimo consignado em nome do Requerente, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro no valor de R$ 

500,00 (Quinhentos Reais), até ulterior decisão de mérito. Designo 

audiência de conciliação ou de mediação para o dia 19 de setembro às 

13:30h a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania. Citem-se os réus, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do 

Código de Processo Civil, para que compareça à audiência designada, 

acompanhado de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335. 

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

Autor (CPC art. 344). Cumpra-se, expedindo o necessário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 122389 Nr: 3105-34.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUTIMIO NAMBIQUARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO a parte autora da Decisão abaixo 

transcrita:" Vistos. Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 4º da Lei 1060/50 e do artigo 98 do CPC. 

Processe-se com prioridade, uma vez que se trata de idoso, nos termos 

da lei nº. 10.741/03. Trata-se de ação declaratória de anulabilidade de 

negócio jurídico com indenização por danos morais e repetição de indébito 

proposta por EUTIMIO NAMBIQUARA em face de BANCO ITAU BMG. 

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no artigo 330 do Código de Processo Civil, com 

fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição 

inicial. Sabe-se que para a concessão de liminar de antecipação dos 

efeitos da tutela jurisdicional é necessário que existam elementos 

probatórios suficientes nos autos para convencer o julgador, em sede de 

cognição sumária, que o pedido do autor muito provavelmente será julgado 

procedente ao final da lide, conforme preceitua o caput do artigo 300 do 

CPC. No caso em testilha, este juízo está convencido da probabilidade do 

direito, pois o requerente supostamente não mantinha uma relação jurídica 

com a requerida, e o perigo de dano em razão dos descontos realizados 

em sua aposentadoria. Assim, nos termos do art. 300 do CPC, antecipo a 

tutela para os fins que suspender o desconto mensal de empréstimo 

consignado não solicitado pela Requerente, no valor de R$ 13,37, sob 

pena de multa diária. Ademais, no que tange à irreversibilidade da medida, 

nada impede que esta seja modificada quando do julgamento do mérito 

(CPC - §3º art. 300). Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos 

consta, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA e 

determino que a requerida suspenda o desconto da parcela referente ao 

empréstimo consignado em nome do Requerente, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro no valor de R$ 

500,00 (Quinhentos Reais), até ulterior decisão de mérito. Designo 

audiência de conciliação ou de mediação para o dia 19 de setembro às 

14:00h a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania. Citem-se os réus, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do 

Código de Processo Civil, para que compareça à audiência designada, 

acompanhado de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335. 

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

Autor (CPC art. 344). Cumpra-se, expedindo o necessário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 122529 Nr: 3172-96.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINA NAMBIKUARA WAKALITESU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO a parte autora da Decisão abaixo 

transcrita:" Vistos. Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 4º da Lei 1060/50 e do artigo 98 do CPC. 

Processe-se com prioridade, uma vez que se trata de idoso, nos termos 

da lei nº. 10.741/03. Trata-se de ação declaratória de anulabilidade de 

negócio jurídico com indenização por danos morais e repetição de indébito 

proposta por PAULINA NAMBIKUARA WAKALITESU em face de BANCO 

ITAU BMG. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 

do Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação 

posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o 

caso de aplicação do disposto no artigo 330 do Código de Processo Civil, 

com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a 

petição inicial. Sabe-se que para a concessão de liminar de antecipação 

dos efeitos da tutela jurisdicional é necessário que existam elementos 

probatórios suficientes nos autos para convencer o julgador, em sede de 

cognição sumária, que o pedido do autor muito provavelmente será julgado 

procedente ao final da lide, conforme preceitua o caput do artigo 300 do 

CPC. No caso em testilha, este juízo está convencido da probabilidade do 

direito, pois o requerente supostamente não mantinha uma relação jurídica 

com a requerida, e o perigo de dano em razão dos descontos realizados 

em sua aposentadoria. Assim, nos termos do art. 300 do CPC, antecipo a 

tutela para os fins que suspender o desconto mensal de empréstimo 

consignado não solicitado pela Requerente, no valor de R$ 203,00, sob 
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pena de multa diária. Ademais, no que tange à irreversibilidade da medida, 

nada impede que esta seja modificada quando do julgamento do mérito 

(CPC - §3º art. 300). Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos 

consta, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA e 

determino que a requerida suspenda o desconto da parcela referente ao 

empréstimo consignado em nome do Requerente, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro no valor de R$ 

500,00 (Quinhentos Reais), até ulterior decisão de mérito. Designo 

audiência de conciliação ou de mediação para o dia 19 de setembro às 

17:00h a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania. Citem-se os réus, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do 

Código de Processo Civil, para que compareça à audiência designada, 

acompanhado de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335. 

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

Autor (CPC art. 344). Cumpra-se, expedindo o necessário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 122394 Nr: 3110-56.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUTIMIO NAMBIQUARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO a parte autora da Decisão abaixo 

transcrita:" Vistos. Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 4º da Lei 1060/50 e do artigo 98 do CPC. 

Processe-se com prioridade, uma vez que se trata de idoso, nos termos 

da lei nº. 10.741/03 Trata-se de ação declaratória de anulabilidade de 

negócio jurídico com indenização por danos morais e repetição de indébito 

proposta por EUTIMIO NAMBIQUARA em face de BANCO ITAU BMG. 

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no artigo 330 do Código de Processo Civil, com 

fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição 

inicial. Sabe-se que para a concessão de liminar de antecipação dos 

efeitos da tutela jurisdicional é necessário que existam elementos 

probatórios suficientes nos autos para convencer o julgador, em sede de 

cognição sumária, que o pedido do autor muito provavelmente será julgado 

procedente ao final da lide, conforme preceitua o caput do artigo 300 do 

CPC. No caso em testilha, este juízo está convencido da probabilidade do 

direito, pois o requerente supostamente não mantinha uma relação jurídica 

com a requerida, e o perigo de dano em razão dos descontos realizados 

em sua aposentadoria. Assim, nos termos do art. 300 do CPC, antecipo a 

tutela para os fins que suspender o desconto mensal de empréstimo 

consignado não solicitado pela Requerente, no valor de R$ 50,42, sob 

pena de multa diária. Ademais, no que tange à irreversibilidade da medida, 

nada impede que esta seja modificada quando do julgamento do mérito 

(CPC - §3º art. 300). Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos 

consta, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA e 

determino que a requerida suspenda o desconto da parcela referente ao 

empréstimo consignado em nome do Requerente, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro no valor de R$ 

500,00 (Quinhentos Reais), até ulterior decisão de mérito. Designo 

audiência de conciliação ou de mediação para o dia 19 de setembro às 

14:30h a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania. Citem-se os réus, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do 

Código de Processo Civil, para que compareça à audiência designada, 

acompanhado de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335. 

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

Autor (CPC art. 344). Cumpra-se, expedindo o necessário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 11541 Nr: 1487-79.2003.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, 

ARQUITETURA E AGRONOMIA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOSSAI & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUT FLÁVIO PREZA 

DALTRO - OAB:MT/7.881, ROBERTO CARLONI DE ASSIS - 

OAB:11291/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

fim de que possa ser cumprido o mandado, devendo o depósito ser 

efetuado de acordo com o Provimento 07/2017-CGJ. (Acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 122398 Nr: 3112-26.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUTIMIO NAMBIQUARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO a parte autora da Decisão abaixo 

transcrita:" Vistos. Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 4º da Lei 1060/50 e do artigo 98 do CPC. 

Processe-se com prioridade, uma vez que se trata de idoso, nos termos 

da lei nº. 10.741/03 Trata-se de ação declaratória de anulabilidade de 

negócio jurídico com indenização por danos morais e repetição de indébito 

proposta por EUTIMIO NAMBIQUARA em face de BANCO ITAU BMG. 

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no artigo 330 do Código de Processo Civil, com 

fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição 

inicial. Sabe-se que para a concessão de liminar de antecipação dos 

efeitos da tutela jurisdicional é necessário que existam elementos 

probatórios suficientes nos autos para convencer o julgador, em sede de 

cognição sumária, que o pedido do autor muito provavelmente será julgado 

procedente ao final da lide, conforme preceitua o caput do artigo 300 do 

CPC. No caso em testilha, este juízo está convencido da probabilidade do 

direito, pois o requerente supostamente não mantinha uma relação jurídica 

com a requerida, e o perigo de dano em razão dos descontos realizados 

em sua aposentadoria. Assim, nos termos do art. 300 do CPC, antecipo a 

tutela para os fins que suspender o desconto mensal de empréstimo 

consignado não solicitado pela Requerente, no valor de R$ 27,60, sob 

pena de multa diária. Ademais, no que tange à irreversibilidade da medida, 

nada impede que esta seja modificada quando do julgamento do mérito 

(CPC - §3º art. 300). Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos 

consta, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA e 

determino que a requerida suspenda o desconto da parcela referente ao 

empréstimo consignado em nome do Requerente, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro no valor de R$ 

500,00 (Quinhentos Reais), até ulterior decisão de mérito. Designo 

audiência de conciliação ou de mediação para o dia 19 de setembro às 
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15:00h a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania. Citem-se os réus, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do 

Código de Processo Civil, para que compareça à audiência designada, 

acompanhado de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335. 

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

Autor (CPC art. 344). Cumpra-se, expedindo o necessário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 122515 Nr: 3160-82.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUTIMIO NAMBIQUARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO OLE CONSIGNADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO a parte autora da Decisão abaixo 

transcrita:" Vistos. Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 4º da Lei 1060/50 e do artigo 98 do CPC. 

Processe-se com prioridade, uma vez que se trata de idoso, nos termos 

da lei nº. 10.741/03 Trata-se de ação declaratória de anulabilidade de 

negócio jurídico com indenização por danos morais e repetição de indébito 

proposta por EUTIMIO NAMBIQUARA em face de BANCO ITAU BMG. 

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no artigo 330 do Código de Processo Civil, com 

fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição 

inicial. Sabe-se que para a concessão de liminar de antecipação dos 

efeitos da tutela jurisdicional é necessário que existam elementos 

probatórios suficientes nos autos para convencer o julgador, em sede de 

cognição sumária, que o pedido do autor muito provavelmente será julgado 

procedente ao final da lide, conforme preceitua o caput do artigo 300 do 

CPC. No caso em testilha, este juízo está convencido da probabilidade do 

direito, pois o requerente supostamente não mantinha uma relação jurídica 

com a requerida, e o perigo de dano em razão dos descontos realizados 

em sua aposentadoria. Assim, nos termos do art. 300 do CPC, antecipo a 

tutela para os fins que suspender o desconto mensal de empréstimo 

consignado não solicitado pela Requerente, no valor de R$ 64,26, sob 

pena de multa diária. Ademais, no que tange à irreversibilidade da medida, 

nada impede que esta seja modificada quando do julgamento do mérito 

(CPC - §3º art. 300). Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos 

consta, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA e 

determino que a requerida suspenda o desconto da parcela referente ao 

empréstimo consignado em nome do Requerente, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro no valor de R$ 

500,00 (Quinhentos Reais), até ulterior decisão de mérito. Designo 

audiência de conciliação ou de mediação para o dia 19 de setembro às 

15:30h a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania. Citem-se os réus, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do 

Código de Processo Civil, para que compareça à audiência designada, 

acompanhado de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335. 

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

Autor (CPC art. 344). Cumpra-se, expedindo o necessário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 122518 Nr: 3163-37.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE NAMBIKUARA HALOTESU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO a parte autora da Decisão abaixo 

transcrita:" Vistos. Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 4º da Lei 1060/50 e do artigo 98 do CPC. 

Processe-se com prioridade, uma vez que se trata de idoso, nos termos 

da lei nº. 10.741/03 Trata-se de ação declaratória de anulabilidade de 

negócio jurídico com indenização por danos morais e repetição de indébito 

proposta por EUNICE NAMBIKUARA HALOTESU em face de BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Verifica-se que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Sabe-se que para a concessão 

de liminar de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional é necessário 

que existam elementos probatórios suficientes nos autos para convencer 

o julgador, em sede de cognição sumária, que o pedido do autor muito 

provavelmente será julgado procedente ao final da lide, conforme 

preceitua o caput do artigo 300 do CPC. No caso em testilha, este juízo 

está convencido da probabilidade do direito, pois o requerente 

supostamente não mantinha uma relação jurídica com a requerida, e o 

perigo de dano em razão dos descontos realizados em sua aposentadoria. 

Assim, nos termos do art. 300 do CPC, antecipo a tutela para os fins que 

suspender o desconto mensal de empréstimo consignado não solicitado 

pela Requerente, no valor de R$ 133,64, sob pena de multa diária. 

Ademais, no que tange à irreversibilidade da medida, nada impede que 

esta seja modificada quando do julgamento do mérito (CPC - §3º art. 300). 

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO O PEDIDO 

DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA e determino que a requerida 

suspenda o desconto da parcela referente ao empréstimo consignado em 

nome do Requerente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de pagamento 

de multa diária que arbitro no valor de R$ 500,00 (Quinhentos Reais), até 

ulterior decisão de mérito. Designo audiência de conciliação ou de 

mediação para o dia 19 de setembro às 16:00h a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Citem-se os réus, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação, no prazo previsto no artigo 335. Havendo desinteresse pelo 

réu na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de 

antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 334). 

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344). 

Cumpra-se, expedindo o necessário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 122525 Nr: 3168-59.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE NAMBIKUARA HALOTESU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO a parte autora da Decisão abaixo 

transcrita:" Vistos. Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 4º da Lei 1060/50 e do artigo 98 do CPC. 

Processe-se com prioridade, uma vez que se trata de idoso, nos termos 
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da lei nº. 10.741/03 Trata-se de ação declaratória de anulabilidade de 

negócio jurídico com indenização por danos morais e repetição de indébito 

proposta por EUNICE NAMBIKUARA HALOTESU em face de BANCO ITAÚ 

BMG CONSIGNADO. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do 

artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, 

não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do Código de 

Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo 

codex, RECEBO a petição inicial. Sabe-se que para a concessão de liminar 

de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional é necessário que existam 

elementos probatórios suficientes nos autos para convencer o julgador, 

em sede de cognição sumária, que o pedido do autor muito provavelmente 

será julgado procedente ao final da lide, conforme preceitua o caput do 

artigo 300 do CPC. No caso em testilha, este juízo está convencido da 

probabilidade do direito, pois o requerente supostamente não mantinha 

uma relação jurídica com a requerida, e o perigo de dano em razão dos 

descontos realizados em sua aposentadoria. Assim, nos termos do art. 

300 do CPC, antecipo a tutela para os fins que suspender o desconto 

mensal de empréstimo consignado não solicitado pela Requerente, no 

valor de R$ 217,00, sob pena de multa diária. Ademais, no que tange à 

irreversibilidade da medida, nada impede que esta seja modificada quando 

do julgamento do mérito (CPC - §3º art. 300). Ante o exposto e, por tudo 

mais que dos autos consta, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA e determino que a requerida suspenda o desconto 

da parcela referente ao empréstimo consignado em nome do Requerente, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária que 

arbitro no valor de R$ 500,00 (Quinhentos Reais), até ulterior decisão de 

mérito. Designo audiência de conciliação ou de mediação para o dia 19 de 

setembro às 16:30h a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania. Citem-se os réus, com a faculdade do artigo 212, § 

2º, do Código de Processo Civil, para que compareça à audiência 

designada, acompanhado de advogado, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no 

artigo 335. Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, 

deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

Autor (CPC art. 344). Cumpra-se, expedindo o necessário."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 68423 Nr: 1828-22.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO FELIPPI TOMÉ, INÊS ZANDONAI 

TOMÉ, INÊZ CORTINA TOMÉ, ASSIS FILIPPI TOMÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO ROLIM DE MOURA - 

OAB:3707-SC

 Impulsiono o presente feito, a fim de intimar as partes acerca da sentença 

de ref: 91, abaixo transcrita: “Vistos. Cuida-se de acordo extrajudicial 

apresentado ao poder judiciário para homologação. Decido. Tendo em 

vista o acordo juntado aos autos, homologo por sentença o acordo 

celebrado pelas partes, sendo que suas cláusulas e condições ficam 

fazendo parte desta decisão e DECLARO SUSPENSO o processo, na 

forma do artigo 922 do Código de Processo Civil. Indefiro o pedido de 

expedição de ofícios aos órgãos restritivos, visto que tal obrigação incube 

as partes e não o poder judiciário. Certifique-se a existência de custas e 

intime-se o executado para realização do pagamento. Após o trânsito em 

julgado, as baixas e anotações necessárias, arquivem-se os autos. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 122969 Nr: 3351-30.2018.811.0046

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO RODRIGUES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO AGUIAR PEIXOTO, ADRIANA 

OLIVEIRA BARROSO, LIGIA NEIVA, ROMILSON DA LUZ NOGUEIRA, 

DONIZETE QUIRINO, MANOEL AMARAL NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA FARIA - OAB:4198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Substituição Legal.

Nos termos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, faculto ao 

Requerente emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, acostando 

procuração, sob pena de lhe ser aplicado o parágrafo único do artigo 321 

do Código de Processo Civil.

Após decurso do prazo, retornem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 104766 Nr: 2993-02.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EGIDIO ALVES RIGO - 

OAB:23464/O

 Sentença.

Vistos.

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra ZILDEVAN 

SALDANHA DOS SANTOS, qualificado nos autos, sustentando que no dia 

20 de abril de 2017, nesta comarca de Comodoro/MT, o acusado ofendeu 

a integridade física de sua esposa Valdilene Valiani Ferreira.

A denúncia foi recebida em 28 de agosto de 2017 (fls. 45).

A resposta à acusação foi apresentada às fls. 51.

Em audiência de instrução, foram ouvidas uma testemunha e a vítima, bem 

como realizado o interrogatório do réu (fls. 67/72).

Em alegações finais de fls. 78/84, o representante do Ministério Público 

requer a procedência da denúncia, pugnando pela condenação do 

acusado como incurso no art. 129, § 9º, do Código Penal, nos moldes do 

artigo 5º, inciso II da lei 11.340/06

A defesa, em suas alegações finais (fls. 88/92) requer o reconhecimento 

da atenuante da confissão e a aplicação da pena base no mínimo legal.

Decido.

Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de 

ZILDEVAN SALDANHA DOS SANTOS, qualificado nos autos, sustentando 

que no dia 20 de abril de 2017, nesta comarca de Comodoro/MT, o 

acusado ofendeu a integridade física de sua esposa Valdilene Valiani 

Ferreira.

Em análise acurada dos elementos colhidos na fase policial e nas provas 

obtidas em Juízo, tenho que merece prosperar o pedido da condenação do 

acusado, nas penas do artigo 129, § 9º, do Código Penal nos moldes do 

artigo 5º, inciso II da lei 11.340/06, cometido em desfavor da vítima.

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

(...)

§ 9o Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, 

cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, 

ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação 

ou de hospitalidade:

 Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos

A materialidade do delito resta demonstrada pelo boletim de ocorrência 

(fls. 19/20), fotografias (fls. 28/29) e pelas declarações da vítima, tanto na 

esfera extrajudicial como judicial.

No que se refere a autoria, a ofendida afirmou em seu depoimento judicial 

o seguinte:

“Que a relação com o réu sempre foi turbulenta por conta de ciúmes entre 

ambos de forma que não foi a primeira agressão; Que o réu ainda não 

pediu perdão à depoente pelos fatos ocorridos; Que a discussão se deu 

por que a depoente verificou determinada mensagem no celular do réu 

(...)Que os fatos se deram da seguinte forma, que o réu estava sentado 

no sofá e a vitima se aproximou reclamando de certas mensagens de 

texto; que a depoente não gostou do que viu no celular tanto de 

mensagens como de histórico de chamadas; que o réu pediu o celular a 

depoente negou entregar; que o réu desferiu um soco de forma que a 

depoente bateu as costas na quina da porta de forma que ficou com 
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hematomas nas costas.”

O réu, por sua vez, quando interrogado admitiu que a prática do crime, 

afirmando que se arrepende do que fez.

A jurisprudência é assente no sentido de que, a palavra da vítima, nos 

crimes às ocultas, é de fundamental importância como elemento de 

convicção do Juiz, sobretudo quando em consonância com as demais 

provas existentes nos autos:

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL LEVE. TRANCAMENTO DA AÇÃO 

PENAL.IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS A 

DEMONSTRAR AAUTORIA E A MATERIALIDADE DO CRIME. PALAVRA DA 

VÍTIMA. EXAME DECORPO DE DELITO. DENÚNCIA APTA. 1. A denúncia, 

apta a dar início à persecução penal, deve conter os requisitos 

estabelecidos no art. 41 do Código de Processo Penal, de modo que o 

denunciado, tomando conhecimento da acusação que lhe é imputada, 

possa exercer, de modo amplo, sua defesa. 2. A acusação, na espécie, 

atende aos pressupostos legais e está apta à deflagração da ação penal, 

bem assim para o pleno exercício da defesa do denunciado. 3. A palavra 

da vítima, nos crimes às ocultas, é de fundamental importância como 

elemento de convicção do Juiz, sobretudo quando em consonância com 

as demais provas existentes nos autos. Precedentes. 4. Na espécie, além 

da declaração da vítima de que o paciente teria sido o autor dos socos 

contra ela desferidos, há, nos autos, exame de corpo de delito a 

demonstrar a materialidade do delito, elementos suficientes a autorizar o 

início da persecutio criminis in iudicio. 5. Constrangimento ilegal inexistente. 

6. Ordem denegada. (STJ - HC: 144729 DF 2009/0157903-2, Relator: 

Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), 

Data de Julgamento: 14/04/2011, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 02/05/2011).

A Lei nº 11.340/2006, por meio de mecanismos, pune com maior rigor as 

condutas agressivas perpetradas no âmbito familiar, visando assim 

proteger a incolumidade física individual da vítima, e tutelar a tranquilidade 

e harmonia dentro do âmbito familiar.

Desta forma, há que se reconhecer a materialidade e a autoria em relação 

ao crime tipificado no artigo 129, parágrafo 9º, do Código Penal, na forma 

da Lei 11.340/2006.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o 

acusado ZILDEVAN SALDANHA DOS SANTOS, pela prática do delito de 

lesão corporal, tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal, na forma da 

Lei 11.340/2006.

Tendo por fundamento o artigo 59 do Código Penal deve ser feita a 

individualização da pena do condenado.

 Quanto à culpabilidade verifica-se normal a reprovabilidade da conduta. 

Quanto aos antecedentes não se verifica nenhum registro nos autos, pelo 

que, é tida como medida favorável com relação ao acusado. Quanto à 

conduta social não verifico a presença de nenhuma circunstância que 

indique ser o acusado pessoa que provoque instabilidade social. Quanto à 

personalidade do agente também não existem registros indicativos de 

desvio de personalidade, não há nenhuma afinação especial do delito 

praticado com a personalidade do agente. Quanto aos motivos da prática 

do delito, o acusado não se mostrou movido por motivos relevantes. 

Quanto às circunstâncias elas foram as normais do tipo. Quanto às 

consequências do crime foram as normais. Quanto ao comportamento da 

vítima, este não deve ser considerado reprovável.

Logo, considerando que as circunstâncias judiciais são em sua totalidade 

favoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal previsto para o delito, isto é, 

em 03 (três) meses de detenção.

Concorre a atenuante da confissão, porém nos termos da súmula 231 do 

STJ mantenho a pena anteriormente fixada em 03 meses de detenção.

Não vislumbro circunstância agravante.

Nos autos também não há nenhuma causa de aumento ou diminuição, 

razão pela qual deixo de considerá-las.

Sendo assim, torno definitiva a pena de 03 (três) meses de detenção, 

devendo ser cumprida inicialmente em regime aberto, com fundamento no 

artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

Da Substituição da Pena

Nos termos do art. 44 do Código Penal, verifico que a pena privativa de 

liberdade aplicada não é superior a 04 (quatro) anos. Entretanto o crime foi 

cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, e desta forma o 

benefício da substituição, conforme dispõe o inciso I do referido 

dispositivo legal, não pode ser aplicado.

Após o trânsito em julgado, lancem o nome do réu no rol de culpados.

Condeno o acusado ao pagamento de custas processuais.

Proceda a Secretaria a expedição das comunicações de estilo para os 

órgãos oficiais, inclusive Justiça Eleitoral.

 Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 101920 Nr: 1827-32.2017.811.0046

 AÇÃO: Dissolução Parcial de Sociedade->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENIVALDO GARIBALDE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRLEIA DE FATIMA CARDOSO PONTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EGIDIO ALVES RIGO - 

OAB:23464/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 Vistos.

GENIVALDO GARIBALDE SOUZA ajuizou a presente ação de 

reconhecimento e dissolução de união estável em face de DIRLÉIA DE 

FÁTIMA CARDOSO PONTE, todos qualificados.

A requerida apresentou contestação cumulado com reconvenção (fls. 

49/54) requerendo a inclusão dos seguintes bens na partilha:

1- Uma moto avaliada em R$6.000,00.

2- Uma licença para moto taxi avaliado em R$100.000,00 (cem mil reais).

3- Uma casa localizada na Rua das Itaúbas, n.499N, localizada no Bairro 

São Francisco, localizado na Quadra 61, lote 7, do LOTEAMENTO CIDADE 

COMODORO, em Comodoro/MT, avaliada em R$219.000,00.

4- Todos os móveis que guarnecem a residência da Requerida, ou seja, 

duas camas, dois guarda-roupas, uma geladeira, um fogão, jogos de 

armários, jogos de mesa, jogo de sofá, móveis de bebê sendo um berço, 

armário e gaveteiro de bebê, utensílios domésticos, avaliados em 

R$15.000,00.

5- Um terreno localizado na quadra 27, lote 14, nova vacaria,

em Comodoro/MT, avaliado em R$30.000,00.

 6- Um terreno localizado na quadra 27, lote 15, nova vacaria,

em Comodoro/MT, avaliado em R$30.000,00.

7- Cerca de R$20.000,00 (vinte mil reais) em caderneta de

poupança.

Entretanto verifico que a reconvinte não deu valor a reconvenção e, 

consequentemente, não recolheu custas processuais.

Assim, com fulcro no art. 292 e 293 do Código de Processo Civil intime-se 

a requerida para que regularize a situação descrita, recolhendo as custas 

processuais no prazo de 10 dias, sob pena de não reconhecimento da 

reconvenção.

Após, intime-se o autor para que, caso queira, conteste a reconvenção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 31582 Nr: 2617-94.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALENTIM WINGENBACH, LUIS ANTONIO 

PINZON ZAMO, JOSÉ ODIL DA SILVA, ALDERINO DE AMORIM CAPELETTI, 

LUCIA CAPELETTI, DANIELA MARKUS SILVA ZAMO, IZABEL 

WINGENBACH DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:OAB/SP 226.117, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417/B, 

PEDRO GARCIA TATIM - OAB:8187-B, RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9.724/MT

 Vistos.

Trata-se de pedido de compensação formulado pelo Executado. Este alega 

que possui em face do Requerente cumprimento provisório de sentença 

sob o código 118179.

 Intimado a se manifestar, o Exequente pugnou pela não compensação, 

tendo em vista se tratar de origem de crédito distinta da discutida nos 

autos, bem como o cumprimento de sentença não ter sido distribuído por 

ausência de recolhimento das custas iniciais.
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Verificando a referida execução (118179), constatei no sistema APOLO 

que a Exequente requereu extinção do feito para prosseguir com o 

cumprimento definitivo da sentença nos próprios autos (32223), uma vez 

que retornaram os autos do TJMT com a decisão do recurso interposto.

Pois bem, dispõe o Código Civil:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma 

da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Ante o disposto na lei - que não exige para a compensação sejam os 

créditos e débitos da mesma origem, mas sim que sejam ao mesmo tempo 

as duas partes credora/devedora - defiro a compensação de créditos.

 Intimem-se as partes para apresentarem demonstrativo do débito a ser 

compensado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 5 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 97274 Nr: 5365-55.2016.811.0046

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAILA SUZAMAR DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINÊZ GIONGO GEREMIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILA SUZAMAR DA ROCHA - 

OAB:12690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12106

 Isso posto, JULGO PROCEDENTE o pedido e declaro habilitado nos autos 

do inventário dos bens deixados por CONSTANTINO GIONGO (Código 

68925) o crédito de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil), com atualização 

monetária pelos índices aos depósitos em cadernetas de poupança (fls. 

07) desde 30/04/2009, em favor de MAILA SUZAMAR DA ROCHA, relativo 

ao contrato de prestação de serviços e estipulação de honorários 

advocatícios e cessão de crédito.Condeno o espólio demandado ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que 

estabeleço em 10% sobre o valor da causa atualizado, na forma do artigo 

85, § 2°, do CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Traslade-se cópia da 

decisão para os autos do inventário, procedendo-se o desapensamento 

dos processos e o arquivamento da presente.Cumpra-se, expedindo o 

necessário."

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 115848 Nr: 263-81.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DA SILVA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 Tendo em vista a juntada das alegações finais pelo Ministério Público na 

ref: 107, impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte 

requerida para, no prazo legal, apresentar as suas alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 74043 Nr: 750-56.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER VALIANE FERREIRA, LUCIMAR 

LOPES VIEIRA, JOSE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:16670, LENILDO NUNES PEREIRA - OAB:12482

 Tendo em vista a juntada das alegações finais pelo Ministério Público na 

ref: 92, impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar os 

requeridos para, no prazo legal, apresentar as suas alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 67002 Nr: 688-50.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REZOLINO SOUZA PONCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 Tendo em vista a juntada das alegações finais pelo Ministério Público na 

ref: 82, impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar o requerido 

para, no prazo legal, apresentar as suas alegações finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 75147 Nr: 1226-94.2015.811.0046

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÂMZ, DLZM, ACZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DA COMARCA DE COMODORO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIRO DE SOUZA - OAB:132033, 

RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA - OAB:7.300-B

 Nos termos da legislação vigente, da Resolução nº 125/2010 - CNJ, do 

Provimento 56/2007. Impulsiono estes autos com a finalidade de 

redesignar Sessão de Mediação/Conciliação para o dia 25 de julho de 

2018 às 13:00 horas. Convidem-se as partes, bem como seus advogados, 

se houver. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 117415 Nr: 912-46.2018.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO BRESSIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURECI LUIZ ZANELLA, ELYAMARA 

APARECIDA GODINHO ZANELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR FELIX RIBAS - OAB:28044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DO PROVIMENTO Nº 56/2007-CGJ E DA ORDEM DE 

SERVIÇO Nº 01/2016, IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA 

INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR DO OFICIAL DE JUSTIÇA 

NO VALOR DE R$ (556,00)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 64357 Nr: 2530-02.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELCIO DE SOUSA ANDRADE, TIAGO 

BORGES GUERREIRO, WILLIAN ALVES COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELIA MARIA LENTE DE 

MENEZES - OAB:2.301-A, DIOGO PEIXOTO BOTELHO - OAB:15172

 Tendo em vista a juntada de Recurso de Apelação pelo Ministério Público 

na ref: 147, impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte 

apelada para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 110453 Nr: 5465-73.2017.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERMIPASTO IND. COMERCIO INPORTAÇOES E 

EXPORTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMUALDO DE ANDRADE KELM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 
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OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DO PROVIMENTO Nº 56/2007-CGJ E DA ORDEM DE 

SERVIÇO Nº 01/2016, IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA 

INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR DO OFICIAL DE JUSTIÇA, 

SEIS DILIGÊNCIAS NO VALOR DE R$ (10,50) CADA, TOTAL DE R$ (63,00) 

E MAIS UMA DE R$ (201,00)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 27697 Nr: 1813-63.2008.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJANIRA AMARO DOS SANTOS ZAMO, JOSÉ 

ODIL DA SILVA, IZABEL WINGENBACH DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 A propósito da decisão proferida em 04/05/2018, auto de avaliação 

efetivado em 18/06/2009, bem como da certidão do oficial de justiça às fls. 

83, ficam os executados intimados a, querendo, manifestarem-se a 

respeito do auto de avaliação, nos termos do novo Código de Processo 

Civil. Na oportunidade, fica a parte exequente intimada a, querendo 

reavaliar o bem, dado que passado quase duas décadas, comprovar o 

recolhimento da diligência do oficial de justiça cuja finalidade tem por 

avaliar o imóvel, bem como intimar da avaliação as pessoas de DJANIRA 

AMARO DOS SANTOS ZAMO, JOSÉ ODIL DA SILVA, IZABEL 

WINGENBACH DA SILVA e LUIZ FERNANDO DOS SANTOS ZAMO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 116800 Nr: 649-14.2018.811.0046

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLELIA APARECIDA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsino estes autos com a finalidade de intimar a parte Requerente, na 

pessoa de sua advogada, para que tenha ciência da R. Decisão, exarada 

nos autos no dia: 16/05/2018, Ref.: 31.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 38491 Nr: 3190-64.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GUSTAVO ROCHA DE SOUZA, VALDIR 

ANTONIO DE SOUZA, TEREZINHA ROCHA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, gustavo r. góes nicoladelli - OAB:17980, 

PÉRICLES LANDGRAF ARAÚJO DE OLIVEIRA - OAB:6.005A

 Impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte 

executada, na pessoa de seu advogado, para que providencie o 

pagamento da diligencia do Oficial de Justiça, para a realização de novo 

Mandado de Avaliação do bem imóvel, Sitio Boa Vista, localizado na 

rodovia-BR 364, de Comodoro-MT à Vilhena-RO, conforme decisão de fl.: 

198 dos autos em epígrafe.

 Bianca Warmling Amaro

Mat.: 36780

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 75147 Nr: 1226-94.2015.811.0046

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÂMZ, DLZM, ACZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DA COMARCA DE COMODORO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIRO DE SOUZA - OAB:132033, 

RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA - OAB:7.300-B

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes, na pessoa 

de seus advogados para que tenham ciência da R. Decisão, Ref.: 101, dos 

autos em epígrafe, bem como da redesignação da Audiência de 

Conciliação para o dia: 25 de Julho de 2018, às 13:00h, Ref.: 108, no 

CEJUSCC do Fórum de Comodoro/MT.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 119742 Nr: 1860-85.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILA DUTRA FONTOURA, ELDA DUTRA 

GONÇALVES, JOSÉ FONTOURA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILDO MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5730-B/MT, POLLYANA P. ABUD ROLIN - OAB:OAB/MT19912-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:RO/3159, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 Tendo em vista o despacho prolatado nos autos na ref: 04, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes por meio de seus 

patronos para, no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando de forma fundamentada a necessidade 

de realização destas. Na mesma oportunidade em consonância com o 

princípio da celeridade processual intimem-se as partes para que caso 

queiram apresentem perante este juízo para posterior apreciação, 

delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se referem 

os incisos II e IV do art. 357, CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 33307 Nr: 1493-42.2010.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SULBORO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

QUÍMICOS LTDA, FABIO BARP, FILIPE BARP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPLANTE LTDA -ME, GLAUBER SILVEIRA 

DA SILVA, ADEMIR ROSTIROLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO MARCIO DE OLIVEIRA 

RIBEIRO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 Tendo em vista ter sido o bloqueio via BacenJud negativo, em 

cumprimento a decisão de fls. 148, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze)dias, 

apresentar outros bens passíveis de penhora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 119742 Nr: 1860-85.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILA DUTRA FONTOURA, ELDA DUTRA 

GONÇALVES, JOSÉ FONTOURA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILDO MENDES DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5730-B/MT, POLLYANA P. ABUD ROLIN - OAB:OAB/MT19912-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:RO/3159, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 Código 119742

VISTOS, ETC.

 Intimem-se as partes por meio de seus patronos via DJE/carga eletrônica, 

para que, em 05 (cinco) dias [art. 218, §1º, CPC] prazo este, que será 

contado em dobro no caso do art. 186, CPC, especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificando de forma fundamentada a necessidade 

de realização destas.

 Na mesma oportunidade em consonância com o princípio da celeridade 

processual intimem-se as partes para que caso queiram apresentem 

perante este juízo para posterior apreciação, delimitação consensual das 

questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do art. 

357, CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 08 de maio de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior,

Juiz de Direito.

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Edital

Edital n.º 06/2018/JC/PRES – PROCESSO SELETIVO PARA 

RECRUTAMENTO NO SERVIÇO VOLUNTÁRIO DE AGENTE COMUNITÁRIO 

DE JUSTIÇA E CIDADANIA (JUSTIÇA COMUNITÁRIA) DO PODER 

JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 * O Edital n° 06/2018/JC/PRES completo, encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 62827 Nr: 436-24.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU SEGURSO DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA NUNES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN KELLY ROSSATTO DOS 

SANTOS - OAB:19204/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MARQUES DE 

ABREU - OAB:11683/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por ITAU SEGURO DE 

AUTO E RESIDENCIA em face de ANA PAULA NUNES SILVA.

Com a inicial vieram os documentos.

Recebida à inicial e deferida a liminar (Ref. 18).

A ação de busca e apreensão foi convertida em ação de execução de 

título (Ref. 41).

O exequente foi intimado para que indicasse bens do executado passíveis 

de penhora (Ref. 81), entretanto não se manifestou (Ref. 85).

O feito foi arquivado provisoriamente (Ref. 90).

Na Ref. 94 foi determinada a intimação pessoal do exequente para que se 

manifestasse, entretanto novamente manteve-se inerte (Ref. 102).

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

Em analise aos autos, verifica-se a última manifestação da parte 

exequente é datada de 28/09/2015, sendo em após inúmeras intimações, a 

mesma não demonstrou qualquer interesse na continuidade do presente 

feito.

Assim, tendo em vista que a parte exequente não se manifesta nos autos 

há aproximadamente 03 (três) anos, verifica-se nítido, portanto, o 

abandono da causa.

Ante o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Custas remanescentes se houver, pela exequente.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

Jaciara/MT, 15 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 104269 Nr: 8314-29.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDECIO GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EDUARDO RODRIGUES 

DALEFFE - OAB:11677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança c/c Tutela antecipada proposta 

pela parte autora contra o Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Inicialmente, recebo a emenda à inicial.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseada em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, 

homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

Jaciara/MT, 15 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 85458 Nr: 4894-50.2016.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALADIÔNIO ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pasquali Parise e Gasparini 

Junior - OAB:4.752 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.... Dessa forma, não demonstrado nos autos o exaurimento 

das diligências extrajudiciais possíveis ao autor para a localização do 

requerido, ante ao caráter excepcional das diligências judiciais, indefiro o 

pedido da autora de diligência via sistêmica.Por outro lado, no que diz 
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respeito ao pedido de bloqueio do veículo através do sistema Renajud, 

verifico que este já fora deferido e realizado, conforme extrato acostado à 

ref. 41.Assim, intime-se a autora para, em 15 (quinze) dias, informar 

endereço válido do requerido.Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.Às providências.Jaciara/MT, 15 de junho de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 87555 Nr: 52-90.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA IORAIDE MATTOS RULIN ME, ZELIA 

FERNANDES MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARTA SEBASTIANA DE 

OLIVEIRA - OAB:19174/O

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de penhora requerido pela parte exequente por meio 

dos sistemas INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD (Ref.37), tendo em vista 

que a parte executada não adimpliu o crédito que se encontra em 

execução.

Consigna-se inicialmente o encargo da exequente em realizar diligências 

extrajudiciais para a localização dos bens do devedor, de forma que as 

diligências judiciais empregadas no mesmo sentido possuem caráter 

excepcional, vez que devem ser utilizadas quando esgotadas todas as 

diligências disponíveis ao exequente para o cumprimento de seu encargo.

Alinhado a este entendimento, temos o seguinte julgado do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMA INFOJUD. PESQUISA. 1 A intervenção 

judicial, mediante a expedição de ofícios e consultas ao sistema INFOJUD 

somente se justifica em caráter excepcional, "quando esgotados todos os 

meios para localizar bens passíveis de penhora", o que não restou 

demonstrado no caso dos autos. (Cf.STJ - Resp 953286/SP, 1ª Turma, 

Min. José Delgado, DJ 08/11/2007.) 2. Na hipótese dos autos, 

comprovou-se que foram esgotados todos os meios para localizar bens 

passíveis de penhora. 3. Agravo regimental provido.” (AGA 

0025119-70.2015.4.01.0000 / PA, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ 

AMILCAR MACHADO, SÉTIMA TURMA, e-DJF1 de 07/10/2016) (grifo 

nosso).

Ainda, destaco o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da 3ª 

Região:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SECRETARIA DA RECEITA 

FEDERAL, AO INSS E AO IIRGD PARA OBTENÇÃO DO ENDEREÇO DO 

RÉU. 1. O autor tem a responsabilidade de promover os atos e diligências 

necessárias à localização de bens do réu. Somente em situações 

excepcionais, desde que tenha o exeqüente demonstrado haver esgotado 

os meios de que dispõe, é que se admite a requisição judicial de dados 

garantidos por sigilo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. 

Demonstrado, no caso, o esgotamento dos meios de que dispõe o autor 

para localização de bens do réu, mediante consultas aos Cartórios de 

Registro de Imóveis. 3. Agravo de instrumento provido.” (TRF-3, Ag. 1849 

SP 2008.03.00.001849-9, Primeira Turma, Relator Márcio Mesquita, julgado 

em 08/04/2008) (grifo nosso).

 Desta forma, não demonstrado nos autos o exaurimento das diligências 

extrajudiciais possíveis à exequente para a localização dos bens 

passíveis de penhora em nome dos executados, ante ao caráter 

excepcional das diligências judiciais, indefiro o pedido da exequente de 

diligência via sistema INFOJUD.

De outro norte, no que tange ao RENAJUD, este é um sistema online de 

restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), interligando o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito 

(DENATRAN).

Tal ferramenta eletrônica permite consultas e envio, em tempo real, à base 

de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), de 

ordens judiciais de restrições de veículos – inclusive registro de penhora.

Registre-se que o sistema foi criado para agilizar o cumprimento de ordens 

judiciais de restrições em veículos, e não, por óbvio, para substituir 

atuação da exequente, perante o DETRAN, tendente à localização de 

veículos em nome do executado passíveis de penhora.

Ora, não se pode impor ao Judiciário todo o ônus na busca de bens de 

devedor, mormente quando a parte exequente, que de igual modo tem a 

seu dispor convênios para tal mister, como é o caso por exemplo do 

DETRAN-NET ou CEI.

Nesse sentido, se extraem os seguintes precedentes:

“AGRAVO. EXECUÇÃO. Manutenção da decisão que negou seguimento ao 

agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido 

de consulta ao Renajud em razão de que não houve esgotamento dos 

meios possíveis de localização de bens em nome dos executados. 

AGRAVO DESPROVIDO.” (Agravo Nº 70041868134, Décima Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, 

Julgado em 28/07/2011).

“AGRAVO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO 

MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA. LOCAÇÃO. EXECUÇÃO. 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONSULTA ATRAVÉS DO SISTEMA 

RENAJUD. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DA 

PARTE JUNTO AO DETRAN. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 

NEGADO PROVIMENTO. UNÂNIME.” (Agravo Nº 70041896481, Décima 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 20/07/2011).

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, INDEFIRO o pedido formulado pela parte 

exequente referente ao pedido de penhora de bens via RENAJUD, 

devendo a credora indicar veículos que possam ser restringidos via 

sistema RENAJUD, uma vez que é incumbência do exequente fazer as 

pesquisas necessárias junto ao DETRAN.

Ainda, para a providência do pedido de penhora via BACENJUD, determino 

a intimação da parte exequente para, em 15 (quinze) dias, trazer planilha 

atualizada do débito exequendo.

Decorrido o prazo acima mencionado, sem manifestação, CERTIFIQUE-SE 

e voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 15 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 88828 Nr: 795-03.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA APARECIDA DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776/A, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc....É que não se pode perpetuar de forma indefinida o 

processo, com a realização de várias pesquisas quando a primeira já foi 

negativa, e o credor não junta qualquer indício de que haja saldo nas 

contas do executado, ou ele possua bens penhoráveis. Caso negativa a 

tentativa de penhora online, deve o executado indicar bens passíveis de 

penhora, sob pena de arquivamento.Outrossim, o exequente não trouxe 

aos autos nenhum elemento que comprove a modificação financeira da 

executada, devendo antes da renovação do pedido de penhora online, 

promover as diligências ao seu alcance para a localização de outros 

bens.FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, INDEFIRO o pedido formulado pela 

parte exequente referente ao novo pedido de penhora online e busca de 

bens via RENAJUD e INFOJUD.Mais, quanto ao pedido de busca de bens 

via ANOREG, atente-se a parte exequente que cabe a ela realizar as 

pesquisas necessárias para busca de bens, vez que é possível tanto pela 

via de cadastramento através do CEI (Central Eletrônica de Integração e 

Informações dos Serviços Notariais e Registrais), ou ainda, junto aos 

cartórios pessoalmente.Por fim, determino a intimação do exequente para 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando bens passíveis de 

penhora em nome da executada, ou ainda, comprovar o exaurimento de 

todas as diligências extrajudiciais possíveis sem logração de êxito, sob 

pena retorno dos autos ao arquivo até o decurso do prazo 

p r e s c r i c i o n a l . C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Jaciara/MT, 15 de junho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza 

de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 90739 Nr: 1738-20.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONELLE MARTINS TUFO ME, ANTONELLE 

MARTINS TUFO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc....Dessa forma, não demonstrado nos autos o exaurimento das 

diligências extrajudiciais possíveis ao autor para a localização do 

requerido, ante ao caráter excepcional das diligências judiciais, indefiro, 

por ora, o pedido de diligência via sistêmica.Assim, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, realizar as diligências 

necessárias no sentido de localizar os endereços dos requeridos, ou 

comprovar nos autos que as fizeram, a fim de dar prosseguimento no 

feito, sob pena de extinção do processo.Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.Às providências.Jaciara/MT, 15 de junho de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 86698 Nr: 5487-79.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEIVA ASSESSORIA AGROPECUÁRIA S/C 

LTDA, CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA, SIRLEY BENITES, 

TOCHIAKI KOYAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADDELI - OAB:56918 

PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para que se manifeste nos autos, indicando 

bens do executado passiveis de penhora, ou requerendo o que entender 

necessário para a satisfação de seu crédito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de arquivamento.

Decorrido o prazo, certifique-se e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 15 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 87996 Nr: 360-29.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICA BUENO DO PRADO TORRES DE 

ARAÚJO (MERCADO TORRES), JESSICA BUENO DO PRADO TORRES DE 

ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de dilação de prazo para o cumprimento da determinação 

de Ref: 52, concedendo o prazo de 30 dias para manifestação do 

exequente, sob pena de suspensão.

Decorrido o prazo acima assinalado, certifique-se e voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 15 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 104270 Nr: 8315-14.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUDYNEIA ROCHA ALMEIDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EDUARDO RODRIGUES 

DALEFFE - OAB:11677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente recebo a inicial e sua emenda.

Em razão das conciliações envolvendo o Município de Jaciara em 

demandas desta natureza, REMETAM-SE os presentes autos ao CEJUSC, 

com a finalidade de ser designada audiência de conciliação, com posterior 

intimação das partes.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara - MT, 15 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 70765 Nr: 12765-68.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA APARECIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCP DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS, 

IMPLEMENTOS E PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA 

- OAB:12.853-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACILIO PERON - 

OAB:3684-A

 Vistos etc.

Defiro a suspensão do processo pelo prazo de 40 (quarenta) dias, 

conforme requerido na Ref: 58.

 Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, se manifestar requerendo o que de direito, sob pena de 

extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Jaciara/MT, 15 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 82346 Nr: 3397-98.2016.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVAIR ROGLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS – SICREDI VALE DO 

CERRADO, em desfavor de DEVAIR ROGLIN, qualificados nos autos.

Compulsando os autos, observa-se que a liminar foi deferida em decisão 

de ref. 04, contudo, o mandado não foi cumprido, tendo em vista que o 

bem não foi encontrado, conforme se extrai das certidão de ref.13.

Em petição de ref.52, o requerente pleiteou a conversão da ação de busca 

em apreensão em ação de execução.

Vieram-me os autos conclusos.
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É o relatório necessário.

 Fundamento e decido.

 Quanto à possibilidade de converter a presente em ação de execução, 

nota-se que até o momento não foi procedida a apreensão do bem, 

portanto, tenho que o pedido merece acolhimento.

 Por outro lado, consigno que, com o deferimento da conversão da ação 

para execução, a liminar concedida mostra-se desnecessária, pelo que, 

revogo a liminar concedida.

Ante o exposto, CONVERTO a presente ação de busca e apreensão em 

AÇÃO DE EXECUÇÃO, nos termos do art. 329, I, do NCPC.

PROCEDA O SR. GESTOR A MUDANÇA PROCESSUAL NO SISTEMA.

Cite-se a executada no endereço indicado na inicial, para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescida de custas e 

honorários advocatícios, sendo que em relação a esses fixo em dez por 

cento (10%) sobre o valor da causa, nos termos dos artigos 829, §§ 1º e 

2º, e 827, § 1º, ambos do NCPC.

O MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO deverá 

ser EXPEDIDO EM 02 (duas) vias, a primeira com o propósito de promover 

a citação da parte executada e a segunda com o objetivo de promover a 

penhora, avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo 

legal de três (03) dias.

Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial 

de justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma 

oportunidade, o executado.

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelo executado e aceitos por este juízo, mediante 

demonstração de que a constrição proposta será menos onerosa e não 

trará prejuízo ao exequente.

Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar o executado 2 

(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido.

Se o exequente requerer, expeça-se certidão de que a execução foi 

admitida, com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do NCPC), devendo o 

exequente, no prazo de dez dias após a sua concretização, comunicar ao 

juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, NCPC), atentando-se este 

às penalidades referentes à averbação manifestamente indevida.

No caso de integral pagamento no prazo de três (03) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão.

Para o cumprimento do mandado o Oficial de Justiça deverá observar às 

prerrogativas do artigo 212, §2º do NCPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 18 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 92846 Nr: 2745-47.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ FRANCISCA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT REZENDE DA SILVA - 

OAB:16773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para, em 15 (quinze) dias, úteis especificarem 

provas (NCPC, Arts. 10, 219, 348 e 357, II), sugerirem pontos 

controvertidos e requererem, se caso for, prova pericial (NCPC, Arts. 369, 

405, 464 e CC, Art. 212).

Sendo requerida a produção de prova testemunhal, as partes devem, no 

mesmo prazo, apresentar rol de testemunhas, sob pena de preclusão.

Em caso de pedido, de todos os envolvidos no litígio, para julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do Art. 355, I, NCPC, retornem-me 

conclusos com anotações para sentença.

Às providências.

Jaciara/MT, 18 de junho de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 34001 Nr: 1558-48.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO VENANCIO ROCHA, ANTÔNIO 

VENÂNCIO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MARQUES DE 

ABREU - OAB:11683/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Petição retro da 

parte Requerida, acerca do desejo da remessa dos autos ao CEJUSC para 

tentativa de conciliação, impulsionando o feito e requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 105249 Nr: 8766-39.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada por 

Maria de Lourdes Lima em desfavor de Energisa Mato Grosso- 

Distribuidora de Energia S/A.

 Devidamente citado, o requerido apresentou contestação em ref. 30, não 

suscitando preliminares.

A parte autora não apresentou impugnação à contestação (ref. 34).

Nos termos do art. 357, caput e incisos, do Código de Processo Civil, 

passo a sanear o feito.

Não há preliminares a serem analisadas.

As partes são capazes e estão bem representadas.

Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO.

Fixo os pontos controvertidos da demanda: a) a prática de ato ilícito pelo 

agente; b) o nexo de causalidade; c) culpa; d) a existência ou não do 

débito.

Intimem-se as partes para em 15 (quinze) dias úteis especificarem provas 

(NCPC, Arts. 10, 219, 348 e 357, II), sugerirem pontos controvertidos e 

requererem, se caso for, prova pericial (NCPC, Arts. 369, 405, 464 e CC, 

Art. 212).

Sendo requerida a produção de prova testemunhal, as partes devem, no 

mesmo prazo, apresentar rol de testemunhas, sob pena de preclusão.

Em caso de pedido, de todos os envolvidos no litígio, para julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do Art. 355, I, NCPC, retornem-me 

conclusos com anotações para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Jaciara/MT, 18 e junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 11948 Nr: 849-57.2003.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMÃOS DOMINGOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERENEIDE APARECIDA DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO CEZAR ROSADA - 

OAB:5868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE BLASZAK - 

OAB:5.413-MT, Oderly Maria Ferreira Lacerda - OAB:6133-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Carta Precatória 

devolvida e juntada retro, impulsionando o feito e requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 47142 Nr: 2249-28.2011.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEDERSON DA SILVA GOETZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERARDO GOMES - OAB:3.587, 

PATRICIA DANIELA MORAIS GOMES DA SILVA - OAB:8.829/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aderzio Ramires de 

Mesquita - OAB:

 Certifico e dou fé, que o Recurso de Apelação retro foi interposto no 

prazo legal.

Desta forma, nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, artigo 1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar a parte contrária, para no prazo legal, apresentar 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 30565 Nr: 2750-50.2009.811.0010

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRALVINO DA SILVA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELE DOMINGUES - 

OAB:10.578, MARCIA MARIA DOMINGUES - OAB:11172

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 112487 Nr: 2332-97.2018.811.0010

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marta Regina Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito 

para o fim de autorizar a requerente MARTA REGINA SILVA SANTOS 

levantar o valor de R$ 5.510,74 (cinco mil quinhentos e dez reais e setenta 

e quatro centavos) existente nos termos estritos da petição inicial e da Lei 

nº 6.858/80.Deverá a requerente, no prazo de 15 (quinze dias), proceder 

à abertura de conta poupança em nome dos menores, informando nos 

autos em seguida.Após, advindo os dados bancários, OFICIE-SE à Caixa 

Econômica Federal para que transfira para a conta poupança de 

titularidade dos infantes o valor de R$ 5.510,74 (cinco mil quinhentos e dez 

reais e setenta e quatro centavos), informando posteriormente este 

juízo.Transitada em julgado, expeça-se alvará para levantamento do valor 

de R$ 5.510,74 (cinco mil quinhentos e dez reais e setenta e quatro 

centavos) pertencente à requerente MARTA REGINA SILVA SANTOS e, 

após, arquivem-se os autos.Ciência ao MPE.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 18 de junho de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51138 Nr: 3031-98.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 176510 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 01/08/2018 às 14hs00.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a 

intimações das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de 

que estes compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá 

no CEJUSC no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 105301 Nr: 8786-30.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPCDC, CEECDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 SENTENÇA.

Vistos e examinados.

Trata-se de Cumprimento de Sentença de Alimentos proposta pela parte 

exequente, representada por sua genitora, em desfavor da parte 

executada, todos devidamente qualificados nos autos.

Anexos a Inicial vieram documentos.

Decisão de conteúdo positivo à ref. 04.

A exequente à ref. informa a quitação do débito alimentar, pugnando pela 

extinção do feito.

Instado a manifestar-se, o MPE pugna pela extinção da execução.

É o relatório do necessário.

Fundamento e decido.

Tendo em vista a informação que sobreveio aos autos sobre o pagamento 

do débito alimentar, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Ciência ao MPE.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

Jaciara/MT, 18 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 13581 Nr: 255-09.2004.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA XAVIER DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:189492/SP, REINALDO CARAM - OAB:90575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 
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SIQUEIRA - OAB:3.691

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 63973 Nr: 793-04.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV e/ou Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Expedido ofício para vinculação dos valores.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado, de acordo com o provimento nº 68/2018 do CNJ.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 18 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 20817 Nr: 2415-36.2006.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMARINHOS J. L. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ 

- OAB:8028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENJAMIM VIEIRA CÉLIO 

FILHO - OAB:3.700/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre as juntadas retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 27398 Nr: 1014-94.2009.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11340-A/MT, SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - OAB:11366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666, MÁRCIO ANTÔNIO GARCIA - 

OAB:12104

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, acerca do desarquivamento do presente processo, estando 

os mesmos à disposição pelo prazo de 20 (vinte) dias, oportunidade em 

que serão remetidos ao arquivo, caso nada seja requerido, impulsionando 

o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50376 Nr: 2198-80.2012.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ NEI VARGAS GINDRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199/MT, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10769/MT, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte requerida, acerca do desarquivamento do presente processo, 

estando os mesmo à disposição pelo prazo de 20 (vinte) dias, 

oportunidade em que serão novamente remetidos ao arquivo, caso nada 

seja requerido, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 58167 Nr: 2192-05.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM MONTEIRO DE OLIVEIRA, SERGIO MONTEIRO 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME 

"TELEXFREE INC"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMARA APARECIDA TELES - 

OAB:17.473/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Horst Vilmar Fuchs - 

OAB:12.529 - ES

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Executada, para no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 

513, § 2º do CPC, pagar o débito, acrescido de custas, se houver, sob 

pena de multa de 10 % e honorários advocatícios no mesmo montante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 80302 Nr: 2322-24.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FKDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por FABIANA KELY 

DOS SANTOS REIS, em face de ARLINDO FABIANO DOS REIS, 

devidamente qualificado nos autos.

Recebida à inicial em Ref:17.

Sobreveio aos autos a informação da DPE de que o executado quitou 

integralmente o débito exequendo, bem como pugnou pela extinção da 

presente ação Ref:113.

É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

Tendo em vista a informação que sobreveio aos autos sobre o pagamento 
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do débito alimentar (Ref:113), JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, do Novo Código de 

Processo Civil.

Determino, ainda, seja expedido contramandado, caso tenha sido expedido 

mandado de prisão em desfavor do executado.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Ciência à DPE.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

Jaciara/MT, 19 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 3629 Nr: 7-63.1992.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: USINA JACIARA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CÉSAR ROCHA 

VENTURA - OAB:12539/GO, REINALDO TOLEDO MALULI - OAB:GO 

8.534-A, SAMUEL MARTINS GONÇALVES - OAB:17385/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO CÉSAR LARA DE 

BARROS - OAB:6.261

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001166-13.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NABOR CURY MUSSY E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

NABOR CURY MUSSY (EXECUTADO)

BRUNA YARA BATISTA CURY (EXECUTADO)

ANGELA BATISTA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001166-13.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: NABOR CURY MUSSY E CIA LTDA 

- ME, NABOR CURY MUSSY, ANGELA BATISTA DA SILVA, BRUNA YARA 

BATISTA CURY Vistos etc. Verifico que estão preenchidos os requisitos 

do Art. 319 do CPC, assim como foi observada a determinação posta no 

Art. 320 do mesmo diploma legal. Assim, não sendo o caso de aplicação 

do disposto no Art. 330 do CPC, com fundamento no disposto no Art. 334 

do mesmo codex, recebo a petição inicial e sua emenda. Cite-se o 

executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, acrescida de custas e honorários advocatícios, sendo que em 

relação a esses fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos 

termos dos arts. 829, §§ 1º e 2º, e 827, § 1º, ambos do CPC. O MANDADO 

DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO deverá ser EXPEDIDO 

EM 02 (duas) vias, a primeira com o propósito de promover a citação do 

executado e a segunda com o objetivo de promover a penhora, avaliação 

e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal de 03 (três) dias. 

Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial 

de justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma 

oportunidade, o executado. A penhora recairá sobre os bens indicados 

pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos 

por este juízo, mediante demonstração de que a constrição proposta será 

menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Se o oficial de justiça 

não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, procurar o executado 02 (duas) vezes em dias 

distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora 

certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. Se o exequente 

requerer, expeça-se certidão de que a execução foi admitida, com a 

identificação das partes e do valor da causa para fins de averbação no 

registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto 

ou indisponibilidade (Art. 828, do CPC), devendo, no entanto, no prazo de 

10 (dez) dias após a sua concretização, comunicar ao juízo as 

averbações efetivadas (Art. 828, §1º, CPC), atentando-se este às 

penalidades referentes à averbação manifestamente indevida. No caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será 

automaticamente reduzida pela metade, considerando tal importe para o 

pagamento em questão. Para o cumprimento do mandado o Oficial de 

Justiça deverá observar às prerrogativas do art. 212, §2º do CPC. Desde 

já, determino que o exequente indique depositário fiel. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Jaciara/MT, 19 de junho de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000424-85.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS JUNIOR CARDOSO RAMOS (AUTOR)

K. C. C. R. (AUTOR)

TAISLAINE CARDOSO RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAVALARI OLINO OAB - MT19345/O (ADVOGADO)

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT0003569A (ADVOGADO)

ROSILENE CARDOSO DE SOUZA OAB - 936.876.641-04 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR JOSE PICCININ (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 166187 e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 10/07/2018 às 14h00. CERTIFICO ainda que, com 

fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade 

de Origem para que procedam com a intimações das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora 

descritos acima.

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1001063-06.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DARNEI HIPOLDO KROTH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BINOTTO PEREIRA OAB - MS12098 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS FELITO (RÉU)

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JACIARA LTDA - EPP (RÉU)

ANDREIA KATIA FELITO ROMERO (RÉU)

CARLA ADRIANA FELITO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001063-06.2018.8.11.0010. AUTOR: 

DARNEI HIPOLDO KROTH RÉU: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JACIARA 

LTDA - EPP, ANDREIA KATIA FELITO ROMERO, ANTONIO CARLOS 

FELITO, CARLA ADRIANA FELITO VISTOS ETC, Darnei Hipoldo Kroth ajuíza 

“Ação de Despejo” em desfavor de Comercial de Combustíveis Jaciara 

Ltda e Outros, todos devidamente qualificados nos autos. Em petição (Id. 

13291472) o requerente pugnou pelo cancelamento da distribuição da 

presente demanda ante ao incorreto recolhimento das custas 

processuais, bem como, informou a distribuição de nova demanda com o 

mesmo objeto, autos de n° 1001064-88.2018.8.11.0010. É o relato. Decido. 

Defiro o pedido contido no Id. 13291472. Proceda-se ao cancelamento da 

distribuição da presente demanda com as baixas necessárias e, por 

conseqüência, na forma do art. 485, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com as baixas 

necessárias. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 04 de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027920/6/2018 Página 473 de 739



junho de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000983-42.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RAMOS PONCE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO)

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO VERONESE LTDA (RÉU)

TRANSPORTADORA VERONESE LTDA (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 171007 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 25/07/2018 às 15hs30. CERTIFICO ainda que, com 

fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade 

de Origem para que procedam com a intimações das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora 

descritos acima.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 66630 Nr: 1687-77.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE CHEKERDEMIAN - 

OAB:11.640/MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 Processo nº 1687-77.2015.811.0010

Código nº 66630

VISTOS ETC,

Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o 

cálculo atualizado do débito para que seja apreciado o item "c" do pedido 

de ref. 38.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 18 de Junho de 2018

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 90006 Nr: 1376-18.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO STRALIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELIM GABRIEL BARBIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que na sentença homologatória do acordo (Ref. 41) foi 

determinado o levantamento do arresto deferido nestes autos (Ref. 04), 

determino a liberação dos valores depositados na Ref. 49 em favor do 

executado, mediante alvará judicial, devendo os Srs. MILTON GARBUGIO e 

MARCELO RISTAU GARBUGIO serem intimados a não mais procederem 

com os depósitos dos valores arrestados.

Após, certificado o integral cumprimento das determinações contidas na 

sentença, arquivem-se os autos, observadas as anotações e 

comunicações pertinentes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 18 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 55693 Nr: 3345-83.2008.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON SAMIR MAHMOD, RENATO AZEVEDO 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Odimar Klein - OAB:PR/71.556

 Vistos.

Trata-se de ação penal para apurar a suposta prática do delito previsto no 

art. 155, § 4°, inciso II, do Código Penal praticado em tese por NILSON 

SAMIR MAHMOD e RENATO AZEVEDO DE SOUZA.

A denúncia foi recebida no dia 11 de dezembro de 2008 (fls. 93/94).

Os réus foram citados por edital as fls. 129.

O processo e o prazo prescricional foram suspensos no dia 14 de outubro 

de 2014 (fls.145).

As fls. 215/216-v, NILSON SAMIR MAHMOD representado pela Defensoria 

Pública pediu o reconhecimento da prescrição virtual do crime em 

comento.

O Ministério Público ás fls. 218/220, manifestou-se favorável ao pedido da 

defesa de NILSON SAMIR MAHMOD.

É o relato.

Decido.

Analisando os autos, observo que, entre o recebendo da denúncia em 

11.12.2008 e a decretação da suspenção do processo e do prazo 

prescricional em 14.10.2014, transcorreu prazo superior a 05 (cinco) 

anos.

Pelo máximo da pena in abstrato cominada ao crime em comento, a 

prescrição da pretensão punitiva fluiria em 12 (doze) anos, nos termos do 

art. 109, III, do Código Penal.

 No entanto, pela pena in concreto, se considerada a possibilidade de 

apenamento igual à no máximo 02 (dois) anos de reclusão, tem-se que 

aquele prazo se reduz para 04 (quatro) anos (CP, art. 109, V).

Dessa forma, tem-se que tal lapso já decorreu no caso em análise, vez 

que, entre o recebimento da denúncia, e a suspensão do prazo 

prescricional, transcorreram mais de 05 (cinco) anos.

Ante o exposto, DECLARO EXTINTA a punibilidade de NILSON SAMIR 

MAHMOD, qualificado nos autos com fulcro no artigo 107, inciso VI, 

primeira figura, c/c os artigos 109, V e 111, I, todos do Código Penal.

Com relação ao acusado RENATO AZEVEDO DE SOUZA, mantenha-se o 

processo suspenso e o prazo prescricional, aguardando-se o 

comparecimento do acusado ou o decurso do prazo prescricional a teor 

da súmula 415 do STJ.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas, anotações e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 65556 Nr: 1323-08.2015.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO ANDRADE ZULEGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oderly Maria Ferreira 

Lacerda - OAB:6133-B/MT

 Vistos.

 Trata-se de ação penal em face de SANDRO ANDRADE ZULEGER, 

condenado a 01 (um) mês de detenção, em razão da prática do crime 

previsto no artigo 147, do Código Penal.

O representante do Ministério Público manifestou-se para que seja julgada 

extinta a punibilidade do acusado (Ref. 101).

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao representante do 
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Ministério Público, vez que resta comprovado nos autos o integral 

cumprimento da pena imposta ao acusado, conforme certidão apresentada 

nos autos (Ref. 98).

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do reeducando SANDRO ANDRADE ZULEGER, 

qualificado nos autos, nos termos do artigo 66, inciso II c/c artigo 109, da 

Lei Federal nº 7.210/1984.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 57443 Nr: 1680-22.2014.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERTONI DARI NITSCHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402-B/MT

 Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de julho de 

2018, às 14h00min.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000634-73.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR LOPES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 13505643 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000787-09.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA SOCORRO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 13521456 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000929-76.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DOS SANTOS LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDELL PEREIRA DE MELO OAB - MT23910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

WENDELL PEREIRA DE MELO OAB: MT23910/O Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 01/08/2018 Hora: 11:10 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001310-84.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS BARLETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELEONIDAS DA SILVA BOTELHO (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

LANNING PIRES AMARAL OAB: MT20910/O Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 01/08/2018 Hora: 10:40 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001312-54.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY BENITES KOYAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA OAB - MT22108/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELA FERNANDES CAVALCANTE (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA OAB: MT22108/O Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 01/08/2018 Hora: 11:00 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000430-29.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ELIZIANE FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Jaciara - 

MT Juizado Especial MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO e 

INTIMAÇÃO (LEI Nº 9.099/95) EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.

(ª) JUIZ(A) Ednei Ferreira dos Santos Nº do Processo: 

1000430-29.2017.8.11.0010 (PJE) ESPÉCIE: Procedimento do Juizado 

Especial Cível->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Parte Promovente: 

Nome: FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME Endereço: antonio ferreira 
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sobrinho, 1285, comerico, centro, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 PARTE 

PROMOVIDA: Nome: MARIA ELIZIANE FERREIRA DA SILVA Endereço: 

RUA TUPINIQUINS, N° 1997, CENTRO, CEP 78820-000. VALOR DO DÉBITO 

PARA PAGAMENTO: R$ 6.614,52 (Seis mil seiscentos e quatorze reais e 

cinquenta e dois centavos) BEM A SER CONSTRITO: Bens móveis de fácil 

comercialização. FINALIDADE: Deverá o Oficial de Justiça proceder à 

PENHORA DE BENS, que deverá incidir preferencialmente em bens móveis 

de fácil comercialização, observando-se a impenhorabilidade assegurada 

no art. 833 do CPC, e a sua AVALIAÇÃO, lavrando-se o respectivo auto, 

e, de tais atos, intimando, na mesma oportunidade, o executado (art. 829, 

§ 1º, do CPC). A penhora deverá recair exclusivamente sobre bens de 

elevado valor ou, que por sua duplicidade (encontrados mais de um da 

mesma espécie na residência) ou função supérflua, ultrapasse a 

necessidade comum correspondente a um médio padrão de vida, 

conforme a prudente avaliação do Oficial de Justiça. Havendo interesse, 

evidente o risco de deterioração e dissipação dos bens penhorados, fica 

autorizada a remoção, nomeando-se a parte exequente como depositária 

fiel, descrevendo-se o estado de uso e conservação. Caso contrário, o 

próprio possuidor será nomeado como depositário, independente de 

qualquer outra formalidade. Após a lavratura do termo ou do auto de 

penhora, deverá ser certificado o interesse da parte executada em 

comparecer à audiência para tentativa de conciliação entre as partes. 

Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme determina o art. 53, § 1º 

da Lei 9.099/95 ou autoriza o Enunciado n.º 71 do FONAJE, oportunidade 

em que a parte executada poderá se opor à penhora. Restando sem êxito 

a diligência, DEFIRO, caso requerido, o pleito para intimação da parte 

executada a fim de que indique bens passíveis de penhora, caso existam, 

no prazo de cinco dias, sob pena de aplicação de multa por 

descumprimento, nos termos do art. 774, parágrafo único do CPC. 

OBSERVAÇÕES: a) Caso o meirinho constate a inexistência de bens 

passíveis de penhora em poder do devedor, cuja certidão deverá arrolar 

todos os bens que guarnecem a residência do réu, intimando-se a parte 

exequente a se manifestar, indicando bens passíveis de penhora, no 

prazo de 10 dias, ou requerendo o que entender de direito. b) Em caso de 

nomeação de bens à penhora, deverá a parte devedora observar as 

disposições do art. 655 do CPC e apresentar documento comprobatório da 

propriedade e inexistência de ônus, bem como dar a estimativa do(s) valor 

dele(s). c) Deverá, ainda, a parte devedora, assinar o termo de penhora e 

depósito, acompanhada do seu cônjuge, em se tratando de bem imóvel, no 

prazo de três (03) dias, a contar da sua intimação da aceitação do(s) 

bem(ns) pela parte credora, tudo sob pena de ser a nomeação declarada 

ineficaz e a penhora efetivar-se por oficial de justiça. Jaciara - MT, 19 de 

junho de 2018. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária Sede do 

juizado e Informações: Av. Zé de Bia, s/n. Jardim Aeroporto II, Cidade: 

Jaciara-MT Cep:78820000 Fone: (66) 3461-2464 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-98.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GREGORIO SOARES NETO (REQUERENTE)

FRANCINETE DA SILVA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L.G.A DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 13726883, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000226-48.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES LOPES BATISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000226-48.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: MARIA INES LOPES BATISTA 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. I. Considerando que a 

obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com 

fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do CPC, autorizando que a parte 

reclamante proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos, 

mediante a expedição do competente Alvará Judicial. II. O alvará será 

expedido em nome do beneficiário ou seu advogado, desde que este 

tenha procuração especial para tanto. III. Dê-se baixa em eventuais 

gravames e penhoras realizadas nos autos. IV. Atente-se para adequada 

autuação e distribuição na fase de cumprimento de julgado. V. 

Publique-se. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com 

as baixas e anotações de estilo. VI. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001233-75.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TECNOPARTS TINTAS E FERRAGENS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARIN RAQUEL CHIAPINOTTO OAB - MT22657/O (ADVOGADO)

MAURO BOSCO CABRAL OAB - MT0008878A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAMASTIL PRAT K MOVEIS E FERRAMENTAS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001233-75.2018.8.11.0010. REQUERENTE: TECNOPARTS TINTAS E 

FERRAGENS LTDA - EPP REQUERIDO: FAMASTIL PRAT K MOVEIS E 

FERRAMENTAS LTDA Vistos. Visando aprimorar a decisão retro, 

consigne-se que restou deferida a caução ofertada, qual seja, uma 

motocicleta HONDA/CG 125 FAN, ano/mod 2005, de cor vermelha, placa 

KAR 4198, RENAVAM 00861620364. Tome por termo a caução ofertada, 

intimando-se o Reclamante para tanto. Às providências. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001076-05.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JHONNY ALMEIDA PASSARELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONNY ALMEIDA PASSARELLI OAB - MT22622/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001076-05.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: JHONNY ALMEIDA 

PASSARELLI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Nos 

termos do art. 910, do NCPC, determino a citação da Fazenda Pública para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, opor embargos. Não apresentados 

embargos, ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça para cálculo de liquidação do débito, conforme 

determina o Provimento nº. 11/2017-CM. Deverão ser encaminhados os 

documentos elencados no art. 3º, § 1º do aludido Provimento, por malote 

digital/e-mail. Após o retorno dos autos, com o aporte do cálculo de 

liquidação realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do TJMT, expeça-se RPV nos moldes do artigo 535, § 3º, II do 

CPC, devendo ser instruído com os documentos descritos no art. 4º, § 1º 

do Provimento supracitado. Certifique-se da apresentação e retenção das 

competentes certidões de crédito na Secretaria. Int. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000344-24.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO PEDRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000344-24.2018.8.11.0010. REQUERENTE: APARECIDO PEDRO DA 

COSTA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1. HOMOLOGO, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010417-43.2012.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO JOSE BEVILAQUA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIZEU DUTRA FERREIRA (EXECUTADO)

TATIANE ROSALINO PEDROSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

8010417-43.2012.8.11.0010. EXEQUENTE: RICARDO JOSE BEVILAQUA 

EXECUTADO: LIZEU DUTRA FERREIRA, TATIANE ROSALINO PEDROSO 

Vistos. Defiro o pleito id. 13314190. Intime-se a executada indicado, nos 

termos do despacho id. 12945951. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001239-82.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILEY DAS GRACAS SERPA ALESSI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001239-82.2018.8.11.0010. AUTOR: MARCILEY DAS GRACAS SERPA 

ALESSI RÉU: DETRAN - MATO GROSSO Vistos. 1. Visando celeridade e 

economia processual, com suporte no art. 334, § 4º, inciso II, do CPC e art. 

8º da Lei 12.153/09, DISPENSO, por ora, a realização de audiência para 

tentativa de conciliação entre as partes no presente caso, até porque 

inexiste autorização normativa para que o membro da advocacia pública 

venha transigir sobre os direitos em demanda. 2. CITE-SE a parte 

requerida para os atos desta ação, observando o disposto no art. 7º da 

Lei 12.153/09, a fim de que, caso queira, apresente defesa escrita no 

prazo de 30 (trinta) dias. 3. Quanto a tutela de urgência consistente em 

determinar que o requerido suspenda a exigência do pagamento das 

multas para expedição do CRLV do veículo, entendo não estarem 

preenchidos os requisitos autorizados para tanto, motivo pelo qual 

INDEFIRO o pedido. Não há qualquer prova nos autos da recusa de 

expedição do certificado de registro e licenciamento do veículo de 

propriedade da postulante, o que também impede a análise da motivação 

de eventual negativa. Aliás, verifica-se dos autos que determinada multa 

descrita, em regra, exige a autuação pessoal do condutor, com a 

detenção do veículo, já que não se tem como afirmar se um condutor 

possui ou não CNH sem a abordagem, nem a entrega da direção para 

pessoa sem CNH ou permissão para dirigir, o que dispensaria o envio da 

primeira notificação ao infrator. Outrossim, no caso, o ultimo licenciamento 

do veículo data aparentemente do ano de 2011. Diante das questões 

fáticas acima elencadas, é de ser negada a medida liminar pretendida. 4. 

Intime-se a parte reclamante da presente decisão. 5. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001079-57.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

KENIA BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001079-57.2018.8.11.0010. REQUERENTE: KENIA BARBOSA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 1. DESNECESSÁRIA 

CITAÇÃO, uma vez que a parte reclamada compareceu espontaneamente 

nos autos, conforme art. 18, §3º da Lei 9.099/99. Intimem-se as partes a 

comparecer à audiência de conciliação a ser designada, advertindo-as 

das consequências do não comparecimento. 2. Quanto ao pedido de 

concessão de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de 

que deve ser indeferido. A tutela de urgência pleiteada exige, além da 

comprovação do “perigo de dano”, fundamentos relevantes apoiados em 

provas idôneas capazes de demonstrar convincente probabilidade de que, 

ao final, a pretensão inicial poderá ser acolhida. De acordo com a 

orientação emanada do e. STJ, aliás, “a abstenção da 

inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em 

antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida, se, 

cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou 

parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se 

funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF 

ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a 

caução fixada, conforme o prudente arbítrio do juiz” (RECURSO ESPECIAL 

Nº 1.061.530 – RS – Rel. Ministra Nancy Andrighi – DJ: 10/03/2009). No 

caso dos autos, entretanto, toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a 

verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante decorre de 

informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam 

temerária a adoção da providência judicial reclamada. 3. Sobre o pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando que a parte reclamante se 

encontra em situação de hipossuficiência em razão da dificuldade de 

comprovar o fato constitutivo de seu direito, DECLARO em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais 

providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001080-42.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

KENIA BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001080-42.2018.8.11.0010. REQUERENTE: KENIA BARBOSA DA SILVA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. 1. Por enquanto, cite-se a parte 

reclamada para comparecer à audiência de conciliação a ser designada, 

conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as advertências 

contidas no §1.º do art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos 

Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de 

urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve ser 
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indeferido. A tutela de urgência pleiteada exige, além da comprovação do 

“perigo de dano”, fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas 

capazes de demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a 

pretensão inicial poderá ser acolhida. De acordo com a orientação 

emanada do e. STJ, aliás, “a abstenção da inscrição/manutenção em 

cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou 

medida cautelar, somente será deferida, se, cumulativamente: i) a ação for 

fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver 

demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom 

direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito 

da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada, conforme o 

prudente arbítrio do juiz” (RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 – RS – Rel. 

Ministra Nancy Andrighi – DJ: 10/03/2009). No caso dos autos, entretanto, 

toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus da 

prova, considerando que a parte reclamante se encontra em situação de 

hipossuficiência em razão da dificuldade de comprovar o fato constitutivo 

de seu direito, DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 89072 Nr: 1182-91.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. R. Perussi - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Verdolin de Carvalho - 

OAB:28857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT, Tobias Piva - OAB:20730/O

 Intimar o patrono do autor, para retirar em cartório a Carta Precatória para 

cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 42975 Nr: 89-69.2012.811.0018

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aniceia de Arruda Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helio Loretto de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristovão Rodrigo Piovesan - 

OAB:14069/MT, Newton Zacarias Petermann Fregadolli Brandão - 

OAB:oab mt 10515, Sandra Eliane John - OAB:12.756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que os bens a serem partilhados entre a viúva-meeira e o 

herdeiro são oriundos da partilha realizada nos autos Código 27554, 

conforme determinado às fls. 84, certifique-se quanto ao seu trânsito em 

julgado.

Outrossim, intimem-se as partes para que juntem as matrículas atualizadas 

dos imóveis descritos nas alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "i", "j", "l", 

"m" e "o" (fls. 18/21) no prazo de 15 (quinze)dias, consignando que a 

ausência de manifestação implicará em extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 17445 Nr: 3048-57.2005.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Aparecido Arroyo Marchi, Elizabete Garcia 

Ferreira Arroyo Marchi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Humberto Amadeu de Oliveira, Diego Martin 

Paes de Barros, Francisco de Assis da Silva, Moacir Domingues, Roney 

Sandro Cunha, Aluízio Cecílio Ferreira da Cunha, Joaquim Riva, E outros, 

Zeze Agrimensor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juvenal Arroyo Lopes - 

OAB:87516/SP, ROMUALDO CASTELHONE - OAB:121522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Marcio Teixeira da Fonseca - OAB:MT/8393-A, Milton 

Queiroz Lopes - OAB:MT/9821-A

 Vistos em correição.

Ante o retorno dos autos, conforme decisão proferida no conflito de 

competência n. 57334/2016, determino que seja certificado pela Secretaria 

o cumprimento da determinação de fls. 657 e 661/662.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 107445 Nr: 1831-22.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana de Souza Rubin - 

OAB:16490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os presentes autos, observo que o médico perito nomeado 

declinou da nomeação.

Assim, nomeio o médico Dr. Áureo de Souza Brito, que deverá ser 

certificado de que para o desempenho de sua função poderá se utilizar de 

todos os meios necessários e instruir o laudo com desenhos, fotografias e 

outras quaisquer peças que entender pertinentes (art. 473, NCPC).

Fixo de imediato o prazo de 60 (sessenta) dias, contados após a 

realização do exame/vistoria/avaliação, para a entrega do laudo em 

cartório (art. 465, NCPC), que poderá ser prorrogado por motivo justificado 

e impossibilidade de apresentação do laudo dentro desse (art. 476, NCPC).

Por se tratar de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita – Lei n. 

1.060/50 – e âmbito de jurisdição delegada para a Justiça Estadual – 

CRFB/88, art. 109, § 3º -, esclareço que o pagamento de honorários 

correrá à conta da Justiça Federal e nos termos da Resolução n. 

541/2007-CJF, que prevê a sua efetivação após o término do prazo para 

que as partes se manifestem sobre o laudo e, havendo solicitação de 

esclarecimentos por escrito ou em audiência, depois de prestados.

Diante da necessidade de atender aos limites mínimo e máximo 

estabelecidos na Resolução n. 541/2007-CJF e sendo possível ultrapassar 

em até 3 (três) vezes este fixado na Tabela II, FIXO os honorários periciais 

em R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Ante o exposto, DETERMINO:

a) a intimação do perito, com as advertências legais – NCPC, art. 156, § 3º, 

art. 157 -, para que tenha ciência do encargo que lhe fora conferido, do 

fato de que, ACEITANDO-O deverá servir escrupulosamente e 

independentemente de termo de compromisso – NCPC, art. 466 -, assim 

como a fim de que agende data, hora e local para realização do exame 

médico e informe ao Juízo com antecedência razoável e tempo hábil para 

serem efetuadas as intimações necessárias;

b) a intimação das partes, através dos seus advogados constituídos nos 

autos, para que, caso não tenham feito, queiram e dentro em 5 (cinco) 

dias contados do despacho/decisão, indiquem o perito e apresentem 

quesitos – NCPC, art. 465, § 1º, I, II e III -, dando-se ciência à parte adversa 

quando da juntada destes aos autos e advertindo ambas da possibilidade 

das partes apresentar(em), durante a diligência, quesitos suplementares – 

NCPC, art. 469;

c) apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) nos autos do 

processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, encaminhe ao 

perito judicial nomeado cópia reprográfica dos quesitos, informando a ele 

que, se necessário, desde já, fica autorizada a carga dos autos do 
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processo.

d) estabelecido e informado pelo perito data, hora e local para a realização 

da perícia médica, intime/cientifique as partes, através dos seus 

advogados constituídos nos autos, para ciência – NCPC, art. 474, e efetivo 

comparecimento daquele que será examinado/vistoriado/avaliado;

e) havendo assistentes técnicos nomeados e quando da 

entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, intime as partes da 

ocorrência desta, através dos seus advogados constituídos, para que os 

assistentes técnicos ofereçam seus pareceres no prazo comum de até 20 

(vinte) dias de antecedência da audiência – NCPC, art.477, “caput”;

Por fim, atendido integralmente o acima especificado ou sendo necessário 

decidir de maneira diversa, volte-me concluso.

Indefiro o pedido de utilização de prova emprestada, tendo em vista, que 

conforme o artigo 372 do CPC: “O juiz poderá admitir a utilização de prova 

produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar 

adequado, observado o contraditório.”

Cumpra-se, expedindo o necessário.

QUESITOS DO JUÍZO: AUXÍLIO-DOENÇA, APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, AUXÍLIO-ACIDENTE

1. Qual (is) a (s) atividade (s) laborativa (s) habitual (is) do periciando (a)? 

Em caso de estar atualmente desempregado (a), qual a última atividade 

profissional desempenhada? Até quando?

2. O (a) periciando (a) é portador de doença ou afecção? Qual ou quais?

3. Em caso afirmativo, essa doença ou afecção o (a) incapacita para O 

SEU TRABALHO OU PARA A SUA ATIVIDADE HABITUAL? (A negativa a 

este quesito torna prejudicados os quesitos de nº 4 a 14).

4. A patologia incapacitante em questão decorre do exercício de seu 

trabalho habitual?

5. A patologia incapacitante em questão decorre de acidente de qualquer 

natureza (art. 71, § 2º, Decreto 3048/99)?

6. A patologia em questão o (a) incapacita para o exercício de TODA E 

QUALQUER ATIVIDADE que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode-se 

afirmar que a incapacidade é TOTAL?

7. O (a) periciando (a) é INSUSCEPTÍVEL de recuperação ou reabilitação 

para o exercício de outra atividade que lhe garanta subsistência? Ou seja, 

pode-se afirmar que a incapacidade é DEFINITIVA?

8. Considerando: incapacidade total = incapacidade para toda e qualquer 

atividade laboral; incapacidade parcial = incapacidade, ao menos, para a 

atividade habitual (STJ – RESP 501.267 – 6ª T, rel. Min. Hamilton 

Carvalhido, DJ 28.06.04, TRF-2 – AC 2002.02.01.028937-2 – 2ª T, rel. para 

o acórdão Sandra Chalu, DJ 27.6.08); incapacidade definitiva = sem 

prognóstico de recuperação; incapacidade temporária = com prognóstico 

de recuperação, defina se a incapacidade verificada é: a) total e definitiva; 

b)total e temporária; c) parcial e definitiva; d) parcial e temporária.

9. Em se tratando de periciando (a) incapacitado (a), favor determinar dia, 

mês e ano do início da DOENÇA e da INCAPACIDADE.

10. Com base em que documento do processo foi fixada a data do início 

da incapacidade? A fixação baseou-se apenas nas declarações do (a) 

periciando (a)?

11. O (a) periciando (a), em caso de incapacidade total e definitiva, 

necessita da assistência permanente de outra pessoa?

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 36387 Nr: 553-64.2010.811.0018

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de E. G. dos Santos, Jose Reinaldo 

Ribeiro, Carlos Nunes, Expedita Gonçalves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17.762-A MT, Vera Lucia Sanches Santos - OAB:15.811-B/MT

 DESPACHO

Diante da manifestação da Defensoria Pública de fls. 100, NOMEIO 

advogado dativo o Dr. MOACIR VELOZO JUNIOR, OAB/MT 17.762-A para 

patrocinar os interesses do requerido. Arbitro o valor de 02 URHs de 

acordo com a tabela de honorários.

Intime-se e cumpra-se, expedindo do necessário.

Ás providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 87478 Nr: 463-12.2017.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Piccin Eirelli - EPP, Wagner Piccin, 

Mirian Venancio Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, RODRIGO CARLOS BERGO - OAB:8435

 DESPACHO

Defiro o pedido de Ref: 51.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64295 Nr: 1634-09.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oeste Comercio de Madeiras Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Goydo Implementos Rodoviarios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdriangelo Samuel Fonseca - 

OAB:6953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Considerando que os patronos do requerente não se manifestaram nos 

autos conforme certidão de fls. 102 , DETERMINO que a parte autora seja 

intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 105403 Nr: 815-33.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo Ciriaco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418, Veronica Estefani de Almeida - OAB:22868/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

A parte autora peticiona pugnando pelo pagamento de custas ao final do 

processo (Ref:09).

Pois bem,

O pedido de pagamento ao final do processo não merece acolhimento, 

pois é vedado pela CNGC.

O NCPC permite o parcelamento das custas iniciais (art. 98, §6º do CPC) e 

não prevê o pagamento no final da demanda.

Sendo assim, INDEFIRO o pedido de parcelamento das custas ao final do 

processo e DETERMINO a intimação da parte autora para manifestar 

comprovando o pagamento ou pugnando pelo parcelamento, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção dos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 42533 Nr: 2961-91.2011.811.0018

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSBdS, SBdS, CBM, ABdS, CAB, PBdS, IBdS, MdLBdH, 

ABdSX, MBdA, MBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Luiz Martins - 

OAB:8981/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Trata-se de requerimento de abertura de inventário ajuizada por JOSÉ 

SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA e OUTROS em razão do falecimento de 

NILSA LEOBINA DA SILVA.

Juntou documentos de f. 07/09.

À f. 10, este Juízo recebeu a inicial e nomeou o requerente como 

inventariante.

Entre um ato e outro, a parte requerente pugnou pela desistência da 

presente ação, tendo em vista que promoveu o inventário extrajudicial 

junto ao Cartório desta Comarca (fls. 130).

É o sucinto relatório.

Analisando o feito, verifico que ainda não houve triangularização da 

relação processual, ante a ausência de citação da parte ré, razão pela 

qual, a extinção do presente feito independe de concordância desta última.

Desta feita, homologo o pedido de desistência da ação, para fins do artigo 

200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução do mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 

485, VIII, do NCPC.

Sem custas processuais.

Transitada em julgado, arquivem-se com as formalidades de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 87864 Nr: 576-63.2017.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Vale do Juruena-SICREDI UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rayf Roberto Tirloni, Pedro Julio Pelegrini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Levi Bervig - 

OAB:6312-A

 DESPACHO

Manifeste-se a parte autora, requerendo o que de direito, no parzo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 98547 Nr: 5908-11.2017.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Banco Rodobens S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bezerra Industria e Comercio de Madeiras 

Ltda-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Bumlai Alves Pinto - 

OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12854-B

 DESPACHO

Intime-se a parte requerente para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

quanto ao petitório e documentos acostados pela requerida, sob pena de 

deferimento do pedido e consequente liberação do bem apreendido.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e volte-me 

concluso.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 104957 Nr: 561-60.2018.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Frasson da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se ação de busca e apreensão proposta por CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/A em face de ALESSANDRO 

FRASSON DA SILVA, embasado em Contrato de Alienação Fiduciária, com 

garantia real, garantido por alienação fiduciária de veículo (Marca: HONDA 

Chassi: 9C2KC2200GR038219, Modelo:MOTOCICLETA CG 160 FAN ESDI, 

Ano Fab.: 2015, Modelo: 2016, Cor: VERMELHA, Placa: MT/ OAS-7701), 

pretendendo alcançar o bem que se encontra em face do requerido, 

aduzindo que este encontra-se inadimplente.

A liminar foi deferida, conforme decisão de f. 69-70.

Entre uma deliberação e outra, a parte autora peticionou informando a 

composição de acordo entre as partes que ocorreu de forma extrajudicial, 

pugnando pela sua homologação.

Vieram os autos conclusos. Decido.

Sem delongas, homologar o feito é medida que se impõe.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, estando regulares seus termos, 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes (f. 95-96), para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e por consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no art. 487, III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil.

Deixo de oficiar ao Detran ou ainda proceder a retirada de eventuais 

restrições junto ao veículo, eis que não foi medida adotada judicialmente 

nestes autos.

Custas e honorários conforme acordado.

Tendo as partes renunciado ao prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as anotações de estilo.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 75583 Nr: 3940-14.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Welton Rocha dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Cuida-se de Ação Cautelar de exibição de Documentos c/c liquidação de 

sentença proposta por Welton Rocha dos Santos em face de Ympactus 

Comercial LTDA-ME, ambos qualificados nos autos.

 A liminar foi indeferida às f. 215, momento em que determinou-se 

comprovação da liquidação da sentença.

Adiante, a parte autora peticionou informando que não possui interesse na 

continuidade da demanda e pugnou pela desistência da ação.

É o sucinto relatório.

Sem delongas, antes mesmo que ocorre a triangularização processual a 

parte autora declarou que não possui mais interesse no prosseguimento 

da presente demanda, sendo a extinção do feito medida que se impõe.

Assim, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, para fins do 

artigo 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

ação, sem resolução do mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 

485, VIII, do CPC.

Deixo de condenar a parte autora em honorários advocatícios eis que não 

houve pretensão resistida da parte adversa.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes
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 Cod. Proc.: 104963 Nr: 562-45.2018.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Companhia de Arrendamento Mercantil RCI Brasil, Banco 

Santander Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciane Fenner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9.948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar embasado em 

Cédula de Crédito Bancário, com garantia real, garantido por alienação 

fiduciária de veículo (RENAULT modelo LOGAN DYN. 1.6 4P, ano 

fabricação 2014, chassi 93Y4SRD64EJ297039, placa QBB-3339, cor 

PRATA, Renavam n.001016834346), pelo qual a requerente BANCO RCI 

BRASIL S.A ( Santander), pretende alcançar o bem que se encontra em 

face de LUCIANE FENNER, aduzindo que a requerida encontra-se 

inadimplente.

A liminar foi deferida, conforme decisão de f. 55-56.

Antes que ocorresse a citação da parte adversa, a autora peticionou 

informando que entrou em composição amigável extrajudicialmente com a 

parte e pugnou pela desistência da demanda.

É o sucinto relatório.

Sem delongas, antes mesmo que ocorre a triangularização processual a 

parte autora declarou que não possui mais interesse no prosseguimento 

da presente demanda, sendo a extinção do feito medida que se impõe.

Assim, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, para fins do 

artigo 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

ação, sem resolução do mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 

485, VIII, do CPC.

Deixo de condenar a parte autora em honorários advocatícios eis que não 

houve pretensão resistida da parte adversa.

Deixo de proceder a retirada de eventuais restrições, eis que não foi 

medida adotada judicialmente nestes autos.

Diante da renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 107130 Nr: 1700-47.2018.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelaine dos Santos Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fermando Luz Pereira - 

OAB:18473-A, Fernando Luz Pereira - OAB:147020, Moisés Batista 

de Souza - OAB:21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar embasado em 

Cédula de Crédito Bancário, com garantia real, garantido por alienação 

fiduciária de veículo (FIAT - MODELO: PALIO FIRE - CHASSI: 

9BD17122LF5960048 - COR: BRANCA ANO: 2014/2015 - PLACA: 

QBE-4977), pelo qual a requerente B.V FINANCEIRA S.A, pretende 

alcançar o bem que se encontra em face de ADELAINE DOS SANTOS 

MORAIS, aduzindo que a requerida encontra-se inadimplente.

A liminar foi deferida, conforme decisão de f. 36-37.

Entre uma deliberação e outra, a parte autora peticionou informando a 

composição de acordo entre as partes que ocorreu de forma extrajudicial, 

pugnando pela sua homologação.

Vieram os autos conclusos. Decido.

Sem delongas, homologar o feito é medida que se impõe.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, estando regulares seus termos, 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes (f. 57/59), para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e por consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no art. 487, III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil.

Deixo de oficiar ao Detran ou ainda proceder a retirada de eventuais 

restrições junto ao veículo, eis que não foi medida adotada judicialmente 

nestes autos.

Custas e honorários conforme acordado.

Tendo as partes renunciado ao prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as anotações de estilo.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 69924 Nr: 1248-42.2015.811.0018

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Teresinha de Souza Araujo, Romildo Araujo Costa, José 

Carlos Costa, Admilson Araujo Costa, Delzuita Araujo Costa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Amorim Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Carassa - 

OAB:4.223-B

 DESPACHO

Defiro a cota Ministerial de Ref: 161, proceda-se a intimação na forma 

requerida.

Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 87988 Nr: 637-21.2017.811.0018

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SEBASTIÃO GOMES FILHO, Filiação: 

Maria de Fátima Paula Gomes e Sebastião Ferreira Gomes, natural de 

Costa Rica-MS, solteiro(a), gerente de fazenda, Telefone (67) 

9984665345. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Cita-se o requerido dos alimentos provisórios em 30% do 

salário mínimo vigente (R$281,10) a serem pagos mensalmente na conta 

informada pela genitora da requerente.

Despacho/Decisão: D E S P A C H OIndefiro o pedido da Defensoria 

Pública para que o Poder Judiciário diligencie junto as concessionárias de 

serviço a fim de descortinar o endereço do requerido. Dessa forma, 

deverá a parte requerida ser citada por edital para cientificá-lo quanto a 

dívida alimentar, conforme decisão de Ref. 04.Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, abra-se vista à parte adversa para manifestação, por 

15 (quinze) dias.Após, colha-se parecer Ministerial.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação de Alimentos c/c pedido de alimentos 

provisórios proposta por Lorraine Aparecida Gomes (menor) representada 

por sua genitora Roseli de Bittencourt em face de Sebastião Gomes Filho. 

Em breve síntese dos fatos, a requerente informa ser filha do requerido, 

conta com 13 anos de idade e atualmente é sustentada somente com o 

auxílio de sua genitora.

Juara, 15 de junho de 2018

Alexandre Sócrates Mendes Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 77810 Nr: 1028-10.2016.811.0018

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 
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por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edivaldo Marcio Santana, Hercolano Domingos de 

Santana, Maria Aparecida Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geise de Castro Galdino da Silva, Juízo D. 

Com. de Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 S E N T E N Ç A

Trata-se de embargos de declaração interposto pela patrona nomeada 

para representar os interesses da requerida Geise de Castro Galdino da 

Silva, em síntese, por omissão na sentença proferida nos autos não 

arbitrou honorários advocatícios a patrona nomeada.

Pois bem.

Assim dispõe o art. 1.022, I, do NCPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

(...)

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;”

Nesse cenário verifico que a assiste razão a parte embargante, pois 

perfeitamente cabível honorários advocatícios em favor da patrona 

nomeada.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS RECEBO os embargos e os PROVEJO 

para sanar a omissão apontada constante na determinação de pagamento 

de honorários advocatícios, da Dra. Amanda Albertini Colet, OAB/MT n. 

20.262 (nomeada às f. 109), no importe de 2 (dois) URH, em conformidade 

com a tabela da OAB/MT, honorários estes que deverão ser custeados 

pelo Estado de Mato Grosso.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 101305 Nr: 7421-14.2017.811.0018

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 DESPACHO

Defiro o parecer Minsiterial de Ref:38 e para tanto determino a intimação 

das partes para manifestarem acerca das provas que pretende produzir, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Trasncorrido o prazo, com o sem manifestação, nova vista ao "parquet".

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 40010 Nr: 467-59.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Jorge Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandro Hiolanda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83576 Nr: 3893-06.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deyvid Neves Delbom

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deyvid Neves Delbom - 

OAB:17788

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º § 3º, do Provimento n° 31/2016 CGJ, fica 

devidamente INTIMADA á parte exequente, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,48 (Quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08 (Cento e 

trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA", clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas, incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Capital aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5197 Nr: 565-93.2001.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Engenharia, Arq. Agron. de Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aristides José Botelho de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda De Siqueira Arruda 

Campião - OAB:, Helmut Flávio Preza Daltro - OAB:7285/MT, 

Roberto Carloni de Assis - OAB:, Tatyane Cavalcanti de 

Albuquerque - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 Nos termos do artigo 5º § 3º, do Provimento n° 31/2016 CGJ, fica 

devidamente INTIMADA á parte executada, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,48 (Quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08 (Cento e 

trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA", clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas, incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Capital aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40146 Nr: 602-71.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Helga Jacob

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º § 3º, do Provimento n° 31/2016 CGJ, fica 

devidamente INTIMADA á parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,48 (Quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08 (Cento e 

trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO 
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DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA", clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas, incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Capital aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32109 Nr: 462-08.2009.811.0018

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISVAL - Distribuidora Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A-Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Milton Queiroz Lopes - OAB:9821-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A-MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.354-A

 Nos termos do artigo 5º § 3º, do Provimento n° 31/2016 CGJ, fica 

devidamente INTIMADA á parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,48 (Quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08 (Cento e 

trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA", clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas, incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Capital aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61315 Nr: 3924-31.2013.811.0018

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CEFL, MASL, MESL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDCdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º § 3º, do Provimento n° 31/2016 CGJ, fica 

devidamente INTIMADA á parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,48 (Quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08 (Cento e 

trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA", clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas, incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Capital aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61930 Nr: 4558-27.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilsima de Campos Botton

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caixa Econômica Federal de GO.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Fernandes Maciel 

Esteves - OAB:14.143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Hilde Justino Melo da 

Silva - OAB:8228

 Nos termos do artigo 5º § 3º, do Provimento n° 31/2016 CGJ, fica 

devidamente INTIMADA á parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,48 (Quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08 (Cento e 

trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA", clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas, incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Capital aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 35300 Nr: 2870-69.2009.811.0018

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. A. Paliosa Madeiras-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Ramão Medina, Armindo Ramão 

Medina, Aldenir Rossatti Mancoelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KETLYN CAROLINE SCHMID - 

OAB:21200/O, Marcelo Junior Gonçalves - OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Ramão Medina - 

OAB:12914, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - OAB:18930/MT

 Intimar o patrono da parte requerida para retirar em Cartório Carta 

Precatória para o devido cumprimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61111 Nr: 3725-09.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurandyr Barros de Carvalho Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. Carlos Ortiz ME, Luiz Carlos Ortiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Vieira Komochena - 

OAB:11.011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo improcedentes os pedidos, na 

forma do art. 487, inc. I, do CPC.Revogo a liminar outrora concedida, bem 

como as astreintes.Condeno o requerente ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro equitativamente em R$ 

10.000,00 (dez mil reais).P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 66693 Nr: 3489-23.2014.811.0018

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnaldo Ramão Medina, Armindo Ramão Medina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walmor Anastácio Pereira Junior, Nelson 

Ricardo da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RAMAO MEDINA - 

OAB: MT/12914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para conhecimento e providências necessárias 

quanto a juntada de ref: 31.

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-91.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

L A R BARBOSA -COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON PINHEIRO LIMA (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 25/07/2018 13:00 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000203-78.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR CYRINO DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TONI FERNANDES SANCHES OAB - MT0019529A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES PAIM LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 24/07/2018 08:40 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 74340 Nr: 3348-67.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Henrique da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9405

 DESPACHO

Aguarde-e a realização da audiência anteriormente designada para o dia 

18/07/2018, às 18h00.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000012-12.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO JORGE DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - DF54011-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEOCLEZIO JOSE MODLER WEBBER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO KLASER GASPARIN OAB - RS92464 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000012-12.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: LUCILENE DA ROSA REQUERIDO: DEOCLEZIO JOSE 

MODLER WEBBER VISTOS. Cuida-se de Ação de Alimentos proposta por 

Izabella da Rosa Webber, neste ato representada por sua genitora, 

Luciene da Rosa, em face de Deoclezio José Modler Webber. Em 

manifestação carreada ao ID. 12853321, defende o requerido a 

incompetência deste Juízo para processamento e julgamento da presente 

lide, porquanto a alimentanda e sua genitora estaria residindo no município 

de Cacoal/RO. Com efeito, de uma breve análise aos autos, verifica-se 

que a demandante informou residir no município de Juína/MT, todavia, os 

documentos carreados aos IDs. 11305048/11304972/11305065 (recibo de 

pagamento de aluguel, conta de energia elétrica e internet e comprovantes 

fiscais), indicam que sua residência é município de Cacoal/RO. Assim, 

considerando a regra de competência disposta no artigo 53, II, do NCPC, 

intime-se a autora para juntar aos autos comprovante atualizado de 

endereço, no prazo de 15 dias, sob pena de remessa dos presentes 

autos ao Foro da Comarca de Cacoal/RO. Cumprida a determinação 

anterior, tornem os autos conclusos para decisão. Às providências. 

Juína/MT, 18 de junho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000013-31.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WELINTON JOSE SERPA GIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELINTON JOSE SERPA GIL OAB - MT0004812A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000013-31.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: WELINTON JOSE SERPA GIL EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO VISTOS. Ante ao teor da certidão de ID. 11023193, 

atestando que a Fazenda Pública Estadual, devidamente citada, não opôs 

embargos à execução, cumpra-se a decisão de ID. 4862341, promovendo 

a expedição e o encaminhamento da Requisição de Pequeno Valor – RPV, 

nos termos no artigo 535, §3º, II, do Novo Código de Processo Civil, em 

caráter alimentar, instruindo-a com as peças indispensáveis ao 

processamento da requisição. Às providências. Juína/MT, 18 de junho de 

2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000277-48.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE PEREIRA AROUCHE TOMAZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO DA SILVA CAMPOS ME - ME (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo n°: 1000277-48.2017.811.0108 AUTOR 

FABIANE PEREIRA AROUCHE TOMAZ RÉU EDVALDO DA SILVA CAMPOS 

ME - ME VISTOS. Conforme se verifica da certidão de ID. 8792123, a 

empresa requerida não foi citada porque o Sr. Oficial de Justiça não 

localizou seu representante legal. No entanto, cumpre esclarecer que a 

empresa requerida foi constituída sob as regras de microempresa 

individual, sendo despicienda que sua citação na pessoa do seu 

representante legal, bastando apenas que seja implementada no endereço 

onde se encontra seu estabelecimento. A propósito, os precedentes: 

"PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO POSTAL. Adotando a citação por carta, o 

legislador acomodou-se às características desse serviço, no desempenho 

do qual o carteiro não é ordinariamente recebido pelos representantes 

legais das empresas, bastando que a correspondência seja entregue a 

preposto. Agravo regimental não provido." (AGResp 262.979/ MG, Rel. 

Ministro ARI PARGENDLER, DJU, 10.09.01) "CITAÇÃO PELO CORREIO 

FEITA NA PESSOA DE EMPREGADO DA PESSOA JURÍDICA. ARGÜIÇÃO 

DE NULIDADE REPELIDA. Segundo a jurisprudência dominante no STJ, é 

regular a citação de pessoa jurídica, por via postal, quando a 

correspondência é encaminhada ao estabelecimento da ré, sendo ali 

recebida por um seu funcionário. Desnecessário que o ato de 

comunicação processual recaia em pessoa ou pessoas que, 

instrumentalmente ou por delegação expressa, representem a sociedade. 

Precedentes. Recurso especial conhecido e provido." (Resp 190.690/ RJ, 

Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJU, 20.03.00) Ademais, considerando 

que a matéria discutida nos presentes autos não se insere nas regras de 

exceção à citação pelo correio, descritas no artigo 247, do CPC, determino 

que a renovação do ato citatório seja realizada por carta, com aviso de 

recebimento, no endereço declinado na exordial. Cumpra-se expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juína/MT, 18 de junho de 2018. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000379-07.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBSON VERONEZI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000379-07.2016.8.11.0025 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: PAULO ROBSON 

VERONEZI EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL VISTOS. Havendo 

renitência do devedor em pagar ou garantir a dívida em discussão, e 

sobrevindo pedido expresso do credor de realização de penhora online, 

de dinheiro, respeitada a ordem de gradação fixada no art. 835, I do CPC, 

defiro o pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos pertencentes 

aos executados e que se encontrem depositados/aplicados em 

instituições financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as 

normas esculpidas na CNGC para essa espécie de penhora judicial. Sendo 

exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação do 

devedor. Em sendo infrutífera a penhora realizada, intime-se o credor para 

que requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito. Providências necessárias. Juína/MT, 18 de junho de 

2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000196-02.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMIR FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

METALNORTE CONSTRUCOES METALICAS LTDA - ME (REQUERIDO)

CLEIR RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT AUTOS Nº 1000196-02.2017.811.0025 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT 

REQUERIDO: METALNORTE CONSTRUCOES METALICAS LTDA – ME, 

ADMIR FERREIRA DE ALMEIDA E CLEIR RODRIGUES DE ALMEIDA VISTOS. 

Nos termos do provimento nº 68/2018 da Corregedoria Nacional de 

Justiça, que dispõe sobre a “uniformização dos procedimentos referentes 

ao levantamento de depósitos judiciais e ao bloqueio de valores”, intime-se 

a parte requerida para, querendo, se manifestar sobre o pedido formulado 

pelo autor para saque dos valores depositados no ID 10659958, no prazo 

de 02 (dois) dias. Transcorrido o prazo retro sem impugnação, expeça-se 

o competente alvará. Ainda, intime-se o autor para se manifestar sobre a 

satisfação da obrigação, no prazo de 05 dias. Às providências. Juína/MT, 

19 de junho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000327-40.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

HELOIZA RODRIGUES TIEPO OAB - MT24427/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERMINIA DA SILVA VIEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar o Sr. Luiz Carlos Vieira para comparecer juntamente com sua 

advogada na secretaria da Primeira Vara para assinatura e retirada do 

Termo de Curatela Definitiva, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 96633 Nr: 5075-11.2013.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCESSIONÁRIA GM VIANORTE VEÍCULOS, 

JEOVANES GUEDES DE CAMPOS, PEDRO LUIZ DE SOUZA, NATAL 

CIPRIANO DE SOUZA, ANGELITA JESUS DE SOUZA, PAULO SERGIO DE 

SOUZA, JOÃO CIPRIANO DE SOUZA, IRENICE APARECIDA DE SOUZA 

TRINDADE, MARCIO CEZAR DE SOUZA, ANA PAULA JESUS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18.590/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:MT/21.949/0, CLÁUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI - OAB:5759, 

OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3.682-A/MT, RUTH EMANUELLE 

BOURET SANT ´ANA NOGUEIRA - OAB:18198-O

 CITAÇÃO DOS HERDEIROS REQUERIDOS, NA PESSOA DE SEU 

ADVOGADO, PARA MANIFESTAREM NOS AUTOS NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, TUDO EM CONFORMIDADE COM O ART. 690 E 

PARÁGRAFO ÚNICO DO NCPC, BEM COMO A DECISÃO DE FL. 156: "V I S 

T O S, Considerando o pedido de habilitação dos herdeiros do espólio da 

ré Angelita Jesus de Souza de fls. 137/138, determino a citação dos 

legatários para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 

do art. 690, do Código de Ritos. Com aporte de manifestação ou decurso 

do prazo, tornem os autos conclusos para deliberações. Outrossim, ante o 

teor da certidão de 153, desentranhe-se o pedido de fls. 134/135 e 

devolva-se ao subscritor, devendo, ainda, intimá-lo para regularizar a sua 

representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito sem resolução do mérito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 129723 Nr: 2340-63.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELINO SOARES SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEIDA MARIZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO VIEIRA 

KOMOCHENA - OAB:11.011/MT

 Em conclusão: cumprido o mandado judicial decorrente da sentença de 

procedência da ação reivindicatória que Gleida Mariza Costa moveu em 

face do Clube de Campo Santa Fé, e nesse ato, certificado que os 

antecessores do ora autor eram ocupantes dessa mesma área que hoje 

ele afirma ser de posse sua, pelo mesmo período invocado e alegados por 

seus ascendentes, e, que, portanto, a ciência da imissão na posse data 

dessa época (janeiro de 2002), tendo a ação sido ajuizada em abril de 

2.017, não tenho dúvidas em pronunciar, ex officio, nos moldes do que 

preconiza o art. 487, II, do NCPC, a prescrição do direito sobre o qual se 

funda a ação manejada pelos embargantes, fazendo-o com resolução de 

mérito, para por fim à lide.Custas pelo autor, dispensado do recolhimento 

ante a concessão da gratuidade judiciária.Fixo honorários advocatícios em 

favor do patrono da embargada, calculados sobre 10% do valor atualizado 

da causa, suspensa a cobrança pelo prazo de 5 anos, salvo se 

comprovada a alteração no status econômico dos condenados (art. 98, § 

3ºdo NCPC).Transitada em julgado, arquive-se.Às providências.Juína/MT, 

18 de junho de 2018. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 98871 Nr: 280-25.2014.811.0025
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENÁDIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DO CÁLCULO ATUALIZADO 

JUNTADO À FL. 59.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 96796 Nr: 5264-86.2013.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARAFA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 1ª SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E 

TÍTULOS E DOC DE JUÍNA-M, GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO FERRAZ BATISTA - 

OAB:OAB/PR 26.297, RAFAEL JERONIMO SANTOS - OAB:13389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO FRANCISCO SOARES - 

OAB:12999/O

 DECISÃO FLS. 367/369: "Vistos, etc. [...] Dessarte, em resumo: (a) Julgo 

extinta a pretensão inicial, quanto ao segundo requerido, Estado de Mato 

Grosso, por ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, NCPC; (b) 

Determino a intimação do 1º requerido a regularizar sua capacidade 

postulatória, confirmando ou infirmando, em 24h, o ato praticado pela 

parte, diretamente, às fl. 206/214; (c) Determino a intimação do autor a 

emendar a inicial, nos termos aduzidos acima (chamamento da autarquia 

estadual ao processo, justificação da opção pela via judicial sem eventual 

tentativa de ratificação dos títulos emitidos, na via administrativa), no prazo 

de 15 dias, pena de inépcia e extinção por ausência de interesse de agir. 

Tudo isso regulado, venham novamente conclusos, certificando-se 

eventuais omissões ou descumprimentos dos prazos aqui assinalados."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 91555 Nr: 5984-87.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MZA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

LTDA ME, ALBERTO ZATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA REQUERER O 

QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, ANTE O RETORNO DOS 

AUTOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 90376 Nr: 4698-74.2012.811.0025

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRIA TERESINHA BECOSKI, JOSÉ GONÇALVES DE 

AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO BRAMBILLA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE HERRERA DE 

OLIVEIRA - OAB:14867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT, GLEISON QUEIROZ DE SOUZA - OAB:12.746/MT, 

WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA QUE REQUEIRAM O 

QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, ANTE O RETORNO DOS 

AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 111753 Nr: 3491-35.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMINO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B, KARINE FERNANDA FERREIRA - OAB:15853/0 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA MANIFESTAÇÃO DE FL. 

201-V.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 38703 Nr: 2619-98.2007.811.0025

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO JORGE PERALTA, ANTONIO CARLOS 

PERALTA, BASÍLIO FAUSTO PERALTA, FERNANDO JORGE PERALTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIRIO ZENI, LIANI ELIDIA ZENI, GETULIO 

JUNQUEIRA VIEGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO FRANCISCO SOARES - 

OAB:12999/O, RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR - OAB:7.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DAS INFORMAÇÕES JUNTADAS PELA SRA. 

PERITA ÀS FLS. 447/450.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 55594 Nr: 1875-98.2010.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBDA, ABDA, LUCIANA BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE BALBINO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA 

DO(A) SR(A). OFICIAL(A) DE JUSTIÇA À(S) FL(S). 80-V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 111755 Nr: 3493-05.2015.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR OGRODOWCZYK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FELIPE BARROS OGRODOWCZYK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSON BELMONT - 

OAB:OAB/RO 5775, ROOSEVELT ALVES ITO - OAB:OAB/RO 6678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CORRESPONDÊNCIA - AR 

NEGATIVO, À(S) FL(S). 59.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 95920 Nr: 4282-72.2013.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOÃO DA SILVEIRA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT, 

HERMES LOURENÇO BERGAMIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 Autos n. 4282-72.2013.811.0025

Código 95920

V I S T O S,

 Ante o teor da certidão de fl. 274, NOMEIO como perito judicial o Dr. 

Marcos Sergio de Oliveira Lima, podendo ser encontrado na Avenida Nove 

de Maio (CEO – Centro Especializado em Oftalmologia), nesta cidade de 

Juína/MT, para realizar a perícia no Autor, independentemente de termo de 

compromisso, nos termos do art. 466, do CPC.

I. Intime-se o perito ora nomeado para dizer se aceita o encargo, bem 

como apresentar sua proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias 

(art. 465, §2º, CPC).

II. Apresentada proposta de honorários intime-se o requerido para se 

manifestar em 05 dias (art. 465, §3º, CPC), se concordes, deverá efetuar 

o depósito do montante no prazo de 10 dias, observado o disposto nos 

art. 91 e art. 95, ambos do CPC.

III. Depositado o valor correspondente aos honorários, intime-se perito 

para declinar data, hora e local em que será realizada a perícia, bem como 

informar os dados pessoais e bancários para futuro e eventual 

levantamento dos valores.

IV. O valor dos honorários periciais será levantado após a entrega do 

laudo.

V. Intimem-se, ainda, as partes para apresentarem os quesitos a serem 

respondidos pelo expert, bem como indicar assistente técnico, se assim 

desejarem, no prazo de 15 dias (art. 465, CPC), a contar desta decisão.

VI. Defiro o pedido contido no item II de fl. 252, expeça-se ofício ao INSS 

para que informe se o autor recebe algum benefício previdenciário, em 

caso positivo, deverá discriminar a espécie do benefício, data de início e 

cessação, se houver, prazo de 10 dias.

Por fim, diante do pedido autoral de produção de prova oral consistente em 

oitiva de testemunhas e, a fim de imprimir maior celeridade ao feito vez que 

está entre aqueles da Meta 2 do CNJ, designo o DIA 09 DE JULHO DE 

2018, às 14h:30 min., para realização da audiência de instrução.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 19 de junho de 2018.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 57552 Nr: 3838-44.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJES - ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR 

DO VALE DO JURUENA, CLODIS ANTONIO MENEGAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIA MANHANI ALCHAPAR, NELSON JACO 

FREISLEBEM, MICHAEL FREISLEBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O, 

RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR - OAB:7.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Autos n. 3838-44.2010.811.0025

Código 57552

V I S T O S,

 Diante da decisão proferida nos autos de embargos à execução que 

reduziu a multa moratória ao patamar de 2% (dois por cento) e, ainda, que 

aqueles autos não foram recebidos com efeito suspensivo, INTIME-SE o 

exequente para dar prosseguimento ao feito, bem como para apresentar 

cálculo atualizado da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Juína/MT, 18 de junho de 2018.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 95920 Nr: 4282-72.2013.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOÃO DA SILVEIRA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT, 

HERMES LOURENÇO BERGAMIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 09 DE JULHO DE 2018, ÀS 

14H30MIN, NOS TERMOS DA DECISÃO DE FL. 276: "V I S T O S, Ante o 

teor da certidão de fl. 274, NOMEIO como perito judicial o Dr. Marcos 

Sergio de Oliveira Lima, podendo ser encontrado na Avenida Nove de Maio 

(CEO – Centro Especializado em Oftalmologia), nesta cidade de Juína/MT, 

para realizar a perícia no Autor, independentemente de termo de 

compromisso, nos termos do art. 466, do CPC. I. Intime-se o perito ora 

nomeado para dizer se aceita o encargo, bem como apresentar sua 

proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, §2º, CPC). 

II. Apresentada proposta de honorários intime-se o requerido para se 

manifestar em 05 dias (art. 465, §3º, CPC), se concordes, deverá efetuar 

o depósito do montante no prazo de 10 dias, observado o disposto nos 

art. 91 e art. 95, ambos do CPC. III. Depositado o valor correspondente aos 

honorários, intime-se perito para declinar data, hora e local em que será 

realizada a perícia, bem como informar os dados pessoais e bancários 

para futuro e eventual levantamento dos valores. IV. O valor dos 

honorários periciais será levantado após a entrega do laudo. V. 

Intimem-se, ainda, as partes para apresentarem os quesitos a serem 

respondidos pelo expert, bem como indicar assistente técnico, se assim 

desejarem, no prazo de 15 dias (art. 465, CPC), a contar desta decisão. 

VI. Defiro o pedido contido no item II de fl. 252, expeça-se ofício ao INSS 

para que informe se o autor recebe algum benefício previdenciário, em 

caso positivo, deverá discriminar a espécie do benefício, data de início e 

cessação, se houver, prazo de 10 dias. Por fim, diante do pedido autoral 

de produção de prova oral consistente em oitiva de testemunhas e, a fim 

de imprimir maior celeridade ao feito vez que está entre aqueles da Meta 2 

do CNJ, designo o DIA 09 DE JULHO DE 2018, às 14h:30 min., para 

realização da audiência de instrução."

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000015-98.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE PEGORARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO)

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO)

POLIANE DE BRITO BATISTA OAB - MT21950/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL DIVINO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL GIL SILVA OAB - MT20303/O (ADVOGADO)

ARNO OSTWALD OAB - MT0004686A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Número Único: 1000015-98.2017.8.11.0025 Requerente: André 

Pegoraro Requerido: Daniel Divino dos Santos VISTOS, Trata-se de ação 

de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, verbalizada 

por André Pegoraro em face de Daniel Divino dos Santos, por meio da qual 

busca o demandante a invalidação do contrato de compra e venda de 

imóvel urbano, indicado como sendo lote 29 da quadra 336, Setor 

Industrial, nesta cidade de Juína/MT, bem como pretende a restituição do 

valor pago, ante a alegada inadimplência do vendedor com a obrigação de 

proceder com a transferência do bem alienado. Em sede de contestação 

não foram alegadas preliminares ou matérias prejudiciais de mérito, 

estando o processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes 
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de saneamento e presentes os pressupostos processuais de existência e 

validade da relação constituída, bem como correlatas condições da ação. 

Assim, não havendo preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

DECLARO SANEADO O FEITO, nos termos do art. 357, do CPC e, fixo 

como pontos controvertidos: i) a ocorrência de distrato amigável, com a 

devolução de valores pelo requerid, e se positiva a resposta qual valor foi 

efetivamente devolvido ao autor; ii) as razões do não cumprimento da 

obrigação de fazer consistente na tradição da coisa alienada. Fixados os 

pontos controvertidos, indiquem as partes as provas que ainda pretendam 

produzir, especificando detalhadamente, em 5 dias, prazo comum, sob 

pena de indeferimento e julgamento direto da lide. Esgotado o prazo acima 

assinalado, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001084-68.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMAR KOPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO OAB - MT0019216A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001084-68.2017.8.11.0025. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: VALDEMAR KOPP V I S T 

O S, Cuida-se de busca e apreensão proposta pelo Banco Bradesco 

Financiamentos S/A em face de Valdemar Kopp, com fundamento no art. 

3º do Decreto-lei n. 911/69, com redação dada pela Lei n. 13.043/2014. A 

liminar postulada foi deferida e cumprida. Citado o réu, contestou a ação 

alegando em sede preliminar ausência de condição de procedibilidade em 

virtude da ausência de comprovação da mora do devedor – id. 10778798. 

Em âmbito recursal a decisão liminar teve seus efeitos revogados – id. 

12326164. É o relato necessário. Decido. Em análise ao feito, verifico que 

a preliminar brandida pelo devedor merece acolhimento, senão vejamos: O 

direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do 

devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor 

do que dispõe o art. 3º, do Decreto-lei n. 911/69, cuja redação transcrevo, 

in verbis: Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que 

comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o 

inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. Ademais, 

diga-se que a comprovação da constituição do devedor em mora poderá 

ser realizada por notificação extrajudicial ao endereço do réu, com aviso 

de recebimento, devidamente recepcionado ainda que não pessoalmente 

pelo devedor. Igualmente, importante destacar a Súmula 72 do STJ, a qual 

dispõe ser imprescindível a comprovação da mora debendi para fins de 

busca e apreensão, nos seguintes termos: Súmula 72. A comprovação da 

mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente. Porém, no caso presente, o autor quando ajuizou a ação, 

juntou à inicial comprovante dos correios constando “endereço irregular, 

falta complemento”, ou seja, não há nos autos prova do recebimento da 

notificação enviada ao endereço do devedor. Deste modo, resta 

incontroverso que o devedor não foi regularmente constituído em mora, 

impondo-se a extinção do feito, por ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Ante o 

exposto, acolho a preliminar suscitada pelo devedor e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o feito, sem julgamento de mérito, com 

base no art. 485, IV, do CPC. Certifique-se a Sra. Gestora sobre o 

cumprimento da decisão de id. 10839881, em caso negativo, determino a 

imediata entrega do bem, nos termos daquela decisão. Condeno o autor ao 

pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Transitada em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4564 Nr: 5417-37.2004.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUZEBIO ALVES MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EUZEBIO ALVES MIRANDA, Filiação: 

Rozeno Ferreira Miranda e Maria das Dores Alves de Miranda, data de 

nascimento: 17/06/1963, brasileiro(a), natural de Novo Aripuanã-AM, 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU, ACIMA QUALIFICADO, PARA QUE 

COMPAREÇA NA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI DESIGNADA PARA O 

DIA 30/07/2018, ÀS 09H00MIN A SER REALIZADO NO FÓRUM DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT.

Despacho/Decisão: Vistos,INDEFIRO o pleito da Defesa quanto à 

devolução do prazo para interposição do recurso, isso porque em 

consulta ao Diário da Justiça Eletrônico sob o n. 10121, disponibilizado em 

16/10/2017, pág. 302, noto que o Edital de intimação de sentença do 

acusado TAMBÉM CONSTOU o NOME DO ADVOGADO, Dr. Gilmar da Cruz 

e Sousa, conforme cópia que junto nesta oportunidade.Nesse toar, 

entendo desnecessária a intimação do nobre Advogado acerca da 

expedição do referido Edital, uma vez que tomou ciência via DJE, forte no 

art. 570 do CPP.Quanto ao pleito de busca de endereços das 

testemunhas, DEFIRO o pleito, na forma requerida.No que tange ao pleito 

do Ministério Público de f. 242, DEFIRO parcialmente e DETERMINO que 

seja formado expediente exclusivamente com a juntada das cópias da 

sentença de pronúncia, das decisões posteriores e do relatório do 

processo, conforme preconiza o art. 472, parágrafo único, do CPP que “o 

jurado, em seguida, receberá cópias da pronúncia ou, se for o caso, das 

decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e do relatório do 

processo”.DESIGNO o dia 30/07/2018, às 9h para submissão do 

pronunciado ao julgamento por seus pares.INTIME-SE o pronunciado e seu 

Advogado, assim como o Ministério Público.INTIMEM-SE as testemunhas 

em tempo hábil e prazo razoável, de modo a cumprir os mandados e/ou 

precatórias necessários, definido o mesmo local dos júris anteriores para 

realizar a sessão de julgamento, qual seja, a sede desta Comarca. Devem 

ser intimadas as testemunhas arroladas pela Defesa dos pronunciados, 

assim como pelo Ministério Público.Adote as providências que se fizerem 

necessárias, especialmente a publicação da lista dos processos a serem 

julgados, no átrio do Fórum, lugar de costume, conforme orientação do art. 

429, § 1.°, do CPP.Prepare o local, em concurso com a gerência deste 

Foro, providencie alimentação aos envolvidos, OFICIE-SE à Polícia Militar 

para que ofereça segurança o suficiente, colocando o efetivo enviado à 

disposição e sob as ordens do magistrado presidente do e. Tribunal do 

Júri.PROCEDA-SE a busca dos endereços das testemunhas arroladas 

pela Defesa nos Órgãos conveniados junto ao Poder Judiciário. Havendo 

necessidade de inserção de dados de identificação nos Sistemas, 

INTIME-SE a Defesa para complementar, sem nova determinação.Não 

havendo êxito na localização dos endereços, INTIME-SE a Defesa para 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias.CIÊNCIA ao Ministério Público e à 

Defesa.INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, com a MÁXIMA URGÊNCIA.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 18 de junho de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias
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 Cod. Proc.: 135323 Nr: 16-66.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON TEIXEIRA DE SOUZA, FELIPE 

SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMEM LÚCIA E SILVA 

PRADO - OAB:5289/MT, HILONÊS NEPOMUCENO - OAB:14764-B/MT

 Intimação das advogadas dos réus, para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifeste acerca do endereço da testemunha, WELTON OLIVEIRA NETO, 

tendo em vista a certidão negativa de fl. 250.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 114097 Nr: 5282-39.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMES LOURENÇO BERGAMIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rebeka Vieira - 

OAB:14392-A/MT

 Vistos,

DEFIRO o pleito de fl. 167-169. Para tanto, INTIME-SE a causídica para que 

apresente resposta por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

da decisão de f. 85, vº.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 118229 Nr: 375-84.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL MARQUES LOBATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 Vistos,

Diante da chegada do laudo, INTIME-SE às partes para alegações finais, 

no prazo legal, iniciando-se pelo Ministério Público para, querendo, retificar 

ou ratificar suas alegações finais já apresentadas.

Após, CONCLUSOS para sentença.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 4564 Nr: 5417-37.2004.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUZEBIO ALVES MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 Vistos,INDEFIRO o pleito da Defesa quanto à devolução do prazo para 

interposição do recurso, isso porque em consulta ao Diário da Justiça 

Eletrônico sob o n. 10121, disponibilizado em 16/10/2017, pág. 302, noto 

que o Edital de intimação de sentença do acusado TAMBÉM CONSTOU o 

NOME DO ADVOGADO, Dr. Gilmar da Cruz e Sousa, conforme cópia que 

junto nesta oportunidade.Nesse toar, entendo desnecessária a intimação 

do nobre Advogado acerca da expedição do referido Edital, uma vez que 

tomou ciência via DJE, forte no art. 570 do CPP.Quanto ao pleito de busca 

de endereços das testemunhas, DEFIRO o pleito, na forma requerida.No 

que tange ao pleito do Ministério Público de f. 242, DEFIRO parcialmente e 

DETERMINO que seja formado expediente exclusivamente com a juntada 

das cópias da sentença de pronúncia, das decisões posteriores e do 

relatório do processo, conforme preconiza o art. 472, parágrafo único, do 

CPP que “o jurado, em seguida, receberá cópias da pronúncia ou, se for o 

caso, das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e do 

relatório do processo”.DESIGNO o dia 30/07/2018, às 9h para submissão 

do pronunciado ao julgamento por seus pares.INTIME-SE o pronunciado e 

seu Advogado, assim como o Ministério Público (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 135419 Nr: 104-07.2018.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORIVAL CASTILHOS PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Ante o exposto, levando em conta que o tratamento do recuperando é 

periódico, de modo que pode dar continuidade na Unidade Prisional, 

INDEFIRO o pleito da Defesa.No mais, ENCAMINHEM-SE o mandado de 

prisão para a Delegacia de Polícia Civil da Comarca e, por ofício, à 

Delegacia de Capturas (POLINTER) na Capital deste Estado, bem como 

para os locais onde possivelmente possa ser encontrado.Em sendo 

efetivada a prisão, CONCLUSOS imediatamente.CIÊNCIA ao Ministério 

Público e à Defesa.Por fim, AGUARDE-SE no arquivo provisório a prisão 

do recuperando ou a eventual prescrição.CUMPRA-SE.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 4564 Nr: 5417-37.2004.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUZEBIO ALVES MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EUZEBIO ALVES MIRANDA, Filiação: 

Rozeno Ferreira Miranda e Maria das Dores Alves de Miranda, data de 

nascimento: 17/06/1963, brasileiro(a), natural de Novo Aripuanã-AM, 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU, ACIMA QUALIFICADO, PARA QUE 

COMPAREÇA NA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI DESIGNADA PARA O 

DIA 30/07/2018, ÁS 09H00MIN A SER REALIZADO NO FÓRUM DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT.

Despacho/Decisão: Vistos,INDEFIRO o pleito da Defesa quanto à 

devolução do prazo para interposição do recurso, isso porque em 

consulta ao Diário da Justiça Eletrônico sob o n. 10121, disponibilizado em 

16/10/2017, pág. 302, noto que o Edital de intimação de sentença do 

acusado TAMBÉM CONSTOU o NOME DO ADVOGADO, Dr. Gilmar da Cruz 

e Sousa, conforme cópia que junto nesta oportunidade.Nesse toar, 

entendo desnecessária a intimação do nobre Advogado acerca da 

expedição do referido Edital, uma vez que tomou ciência via DJE, forte no 

art. 570 do CPP.Quanto ao pleito de busca de endereços das 

testemunhas, DEFIRO o pleito, na forma requerida.No que tange ao pleito 

do Ministério Público de f. 242, DEFIRO parcialmente e DETERMINO que 

seja formado expediente exclusivamente com a juntada das cópias da 

sentença de pronúncia, das decisões posteriores e do relatório do 

processo, conforme preconiza o art. 472, parágrafo único, do CPP que “o 

jurado, em seguida, receberá cópias da pronúncia ou, se for o caso, das 

decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e do relatório do 

processo”.DESIGNO o dia 30/07/2018, às 9h para submissão do 

pronunciado ao julgamento por seus pares.INTIME-SE o pronunciado e seu 

Advogado, assim como o Ministério Público.INTIMEM-SE as testemunhas 

em tempo hábil e prazo razoável, de modo a cumprir os mandados e/ou 

precatórias necessários, definido o mesmo local dos júris anteriores para 

realizar a sessão de julgamento, qual seja, a sede desta Comarca. Devem 

ser intimadas as testemunhas arroladas pela Defesa dos pronunciados, 

assim como pelo Ministério Público.Adote as providências que se fizerem 

necessárias, especialmente a publicação da lista dos processos a serem 

julgados, no átrio do Fórum, lugar de costume, conforme orientação do art. 

429, § 1.°, do CPP.Prepare o local, em concurso com a gerência deste 

Foro, providencie alimentação aos envolvidos, OFICIE-SE à Polícia Militar 

para que ofereça segurança o suficiente, colocando o efetivo enviado à 

disposição e sob as ordens do magistrado presidente do e. Tribunal do 

Júri.PROCEDA-SE a busca dos endereços das testemunhas arroladas 

pela Defesa nos Órgãos conveniados junto ao Poder Judiciário. Havendo 

necessidade de inserção de dados de identificação nos Sistemas, 

INTIME-SE a Defesa para complementar, sem nova determinação.Não 
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havendo êxito na localização dos endereços, INTIME-SE a Defesa para 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias.CIÊNCIA ao Ministério Público e à 

Defesa.INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, com a MÁXIMA URGÊNCIA.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 18 de junho de 2018

Vagner Dupim Dias Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 101640 Nr: 2623-91.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSA ADRIENI SOARES GODOY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000710-18.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO FERNANDES CONDACK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

20/07/2018 às 12:00H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000717-10.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE RATIER MARIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

20/07/2018 às 12H10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000719-77.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DIEGO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

20/07/2018 às 12H20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000720-62.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

20/07/2018 às 12H30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000721-47.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS RODRIGO FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

20/07/2018 às 12H40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000723-17.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CREONIR IAMAO RIKBAKTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

20/07/2018 às 13H00min.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000725-84.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIS JHONE ROSA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

20/07/2018 às 13H10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000726-69.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

T. L. A. AMORIM DOS SANTOS & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS OAB - MT0020043A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRACI FERNANDES BUGARI (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

20/07/2018 às 13H20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000727-54.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EVANI FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

20/07/2018 às 13H30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000728-39.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS RODRIGUES DA SILVA LOPES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

20/07/2018 às 13H40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000731-91.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE SOUZA LINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

20/07/2018 às 13H50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000732-76.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE SOUZA LINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

20/07/2018 às 14H00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000733-61.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE SOUZA LINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

20/07/2018 às 14H10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000734-46.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE SOUZA LINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

20/07/2018 às 14H20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000735-31.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA PIRES MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

20/07/2018 às 14H30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000736-16.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE OLIVEIRA BRINDAROLLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

20/07/2018 às 14H40min.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 118541 Nr: 578-46.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUREMA DE OLIVEIRA HENEMANN, WALISSON 

DE SOUZA PEREIRA, FELIPE DE OLIVEIRA ANGOLA, JOÃO CARLOS 

MAFRA DA ROCHA, RAFAEL LACERDA ROCHA, EDSON FRANCISCO DA 

CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tem o presente a finalidade de intima-lo para comparecer a audiência 

preliminar designada para o dia 16/07/2018 às 13:30H.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256267 Nr: 174-66.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Rodrigues Flores

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D'Oeste -MT, Estado de 

Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 Pelo o exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Novo 

Código de Processo Civil, para cominar aos requeridos ESTADO DE MATO 

GROSSO e MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE a obrigação de fazer 

consistente em fornecer 4 (quatro) caixas do medicamento 

“Vedolizumabe” 300mg à assistida, até mudança do quadro de saúde do 

mesmo e/ou posterior deliberação deste juízo, conforme discriminado nos 

laudos em anexo. Confirmo integralmente a antecipação dos efeitos da 

tutela jurisdicional deferida na decisão de fls. 29/31.Noutro giro, DEFIRO o 

pedido de penhora online, do débito principal, que deverá recair sobre 

dinheiro nas contas do Estado de Mato Grosso e Município até o valor total 

de R$ 35.100,00 (trinta e cinco mil e cem reais), numérico suficiente para 

custear a aquisição do medicamento pleiteado durante o primeiro mês do 

tratamento.(...).Sem condenação em custas, nos termos do artigo 3º da 

Lei Estadual nº 7.603/2001.Após o trânsito em julgado e precluso as vias 

recursais, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. P. R. I. 

Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 13 de junho de 2018.Edna Ederli 

CoutinhoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho
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 Cod. Proc.: 251143 Nr: 3615-89.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Prado Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) Procurador(a) da parte autora da r. decisão de fls. 78/79 

a qual encontra-se disponível no site do TJMT, bem como de que foi 

designada a data 07/08/2018, às 10hs40min, para a realização do Exame 

Pericial da parte autora a ser realizada pela perita, Drª. Bruna dos Santos 

Silva Azevedo – CRM/MT 7134, facultando às partes, dentro do prazo de 

quinze dias, a indicação de assistentes técnicos, bem como o Procurador 

da parte autora deverá acompanhar a parte, conforme determinado pela 

portaria 086/2017 - CA devendo apresentar os exames e laudos médicos 

que a mesma possuir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258691 Nr: 1270-19.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gedalva Ferreira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) Procurador(a) da parte autora da r. decisão de fls. 31/33 

a qual encontra-se disponível no site do TJMT, bem como de que foi 

designada a data 17/07/2018, às 11hs00min, para a realização do Exame 

Pericial da parte autora a ser realizada pela perita, Drª. Bruna dos Santos 

Silva Azevedo – CRM/MT 7134, facultando às partes, dentro do prazo de 

quinze dias, a indicação de assistentes técnicos, bem como o Procurador 

da parte autora deverá acompanhar a parte, conforme determinado pela 

portaria 086/2017 - CA devendo apresentar os exames e laudos médicos 

que a mesma possuir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259162 Nr: 1501-46.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida de Fátima Lopes Ferron

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) Procurador(a) da parte autora da r. decisão de fls. 53/54v 

a qual encontra-se disponível no site do TJMT, bem como de que foi 

designada a data 07/08/2018, às 11hs00min, para a realização do Exame 

Pericial da parte autora a ser realizada pela perita, Drª. Bruna dos Santos 

Silva Azevedo – CRM/MT 7134, facultando às partes, dentro do prazo de 

quinze dias, a indicação de assistentes técnicos, bem como o Procurador 

da parte autora deverá acompanhar a parte, conforme determinado pela 

portaria 086/2017 - CA devendo apresentar os exames e laudos médicos 

que a mesma possuir.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256968 Nr: 464-81.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaqueline Morais Gonzalez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricci Garcia - OAB:15078, 

Wagner Peruchi de Matos - OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 do Procurador da parte autora da r. decisão de fls. 39 a qual encontra-se 

disponível no site do TJMT, bem como para comparecer na audiência de 

Instrução designada para o dia 09/08/2018, às 15h30 min, fazendo-se 

acompanhar da parte autora e testemunhas, conforme determinado pela 

portaria nº 053/2016, devendo depositar o rol de testemunhas no prazo de 

05, cinco dias antes da audiência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256401 Nr: 237-91.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cássia Lúcia de Moura de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Santos de Paula - 

OAB:20.135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 do Procurador da parte autora da r. decisão de fls. 43 a qual encontra-se 

disponível no site do TJMT, bem como para comparecer na audiência de 

Instrução designada para o dia 09/08/2018, às 15h45 min, fazendo-se 

acompanhar da parte autora e testemunhas, conforme determinado pela 

portaria nº 053/2016, devendo depositar o rol de testemunhas no prazo de 

05, cinco dias antes da audiência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259153 Nr: 1494-54.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olga Celerino Amancio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 da Procuradora da parte autora da r. decisão de fls. 37 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para comparecer na 

audiência de Instrução designada para o dia 09/08/2018, às 14h45 min, 

fazendo-se acompanhar da parte autora e testemunhas, conforme 

determinado pela portaria nº 053/2016, devendo depositar o rol de 

testemunhas no prazo de 05, cinco dias antes da audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257199 Nr: 571-28.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudionor Francisco da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) Procurador(a) da parte autora da r. decisão de fls. 

32/32V a qual encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para 

comparecer na audiência de Instrução designada para o dia 09/08/2018, 

às 14h15min, fazendo-se acompanhar da parte autora e testemunhas, 

conforme determinado pela portaria nº 053/2016.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251186 Nr: 3639-20.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Judite Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelmo Góes Emerick - 

OAB:10904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) Procurador(a) da parte autora da r. decisão de fls. 47 a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para comparecer 

na audiência de Instrução designada para o dia 08/08/2018, às 16h00min, 

fazendo-se acompanhar da parte autora e testemunhas, conforme 

determinado pela portaria nº 053/2016.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257653 Nr: 764-43.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thais Aparecida de Almeida Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Santos de Paula - 

OAB:20.135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) Procurador(a) da parte autora da r. decisão de fls. 43/44 

a qual encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para comparecer 

na audiência de Instrução designada para o dia 09/08/2018, às 15h15min, 

fazendo-se acompanhar da parte autora e testemunhas, conforme 

determinado pela portaria nº 053/2016.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 175128 Nr: 96-48.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Ribeiro Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Ana Maria Ribeiro 

Borges, alegando suposta omissão na sentença proferida às fls. 

105/105-v.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

Decido.

O recurso de embargos de declaração é cabível para as hipóteses de 

contradição, omissão ou obscuridade da decisão ou sentença, nos moldes 

do que se encontra disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo 

Civil. O recorrente, portanto, requer o saneamento de suposta omissão 

encontrada na sentença objurgada.

Com efeito, por ser matéria de recurso sui generis, tem o seu âmbito de 

incidência restrito pelo art. 1022 do Novo Código de Processo Civil, o qual 

prescreve:

 “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso 

sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º ”.

 No caso sub judice, vislumbro que a omissão apontada pela autora não 

comportam acolhimento, haja vista que a sentença obliterada se ateve os 

fatos contidos nos autos.

 Outrossim, registro que a forma adequada de se pugnar este tipo de 

manifestação judicial não encontra sede nos embargos de declaração, 

mas sim em sede de recurso de apelação.

 Desta feita, CONHEÇO dos embargos declaratórios, tendo em vista que 

foram intentados no prazo legal e, no entanto, NEGO-LHES PROVIMENTO, 

já que não houve comprovação de quaisquer das suas hipóteses de 

cabimento, conforme o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

 Intimem-se, expedindo o necessário.

 Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 06 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 178461 Nr: 743-43.2013.811.0011

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STS - Sociedade de Terceirização de Serviços Ltda - 

ME.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRA CAMINHÕES LTDA, Ford Motor 

Company Brasil Ltda, Forlan Caminhões Minas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Geraldino - 

OAB:9.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Rezende Junior - 

OAB:9059, Celso de Faria Monteiro - OAB:138436, Daniele Izaura 

Cavallari Rezende - OAB:6057, FERNANDA FERREIRA - OAB:14341, 

Gilson Carlos Ferreira - OAB:14.391, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/O, Renato Penido de Azeredo - OAB:83042, Taylise 

Catarina Rogerio Seixas - OAB:15483-A

 (...)Em sendo assim, julgo TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido vertido 

na inicial, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo 

Civil.Condeno o autor ao pagamento de custas e despesas processuais, 

bem como honorários de sucumbência devidos aos advogados dos réus. 

Fixo a verba em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. 

Contudo, suspendo a exigibilidade com escopo no art. 98, §3º do 

CPC.Preclusas as vias recursais e nada mais sendo requerido pelas 

partes, arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo. P. R. I. 

C.Mirassol D’Oeste-MT, 14 de junho de 2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de 

Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251430 Nr: 3794-23.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabeti de Souza Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson dos Reis Silva - 

OAB:19.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, SÉRGIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 (...)Em sendo assim, julgo TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido vertido 

na inicial, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo 

Civil.Condeno o autor ao pagamento de custas e despesas processuais, 

bem como honorários de sucumbência devidos aos advogados dos réus. 

Fixo a verba em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. 

Contudo, suspendo a exigibilidade com escopo no art. 98, §3º do 

CPC.Preclusas as vias recursais e nada mais sendo requerido pelas 

partes, arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo. P. R. I. 

C.Mirassol D’Oeste-MT, 14 de junho de 2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de 

Direito em Substituição Lega

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 245851 Nr: 1018-50.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Enrivaldo Carvalhais de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5835-A, Thiago de Siqueira Batista Macedo - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)De outra banda, nos temos do art. 90, caput, do CPC, tem-se que em 

custas processuais são devidas pela parte que desistiu, ficando 

dispensados apenas do pagamento das custas processuais 

remanescentes em razão de ter sido efetivada transação antes da 

sentença, tal qual preceitua o §3º do artigo supramencionado. Desta feita, 

conheço dos embargos declaratórios, tendo em vista que foram intentados 

no prazo legal e dou provimento parcial para reconhecer a contradição na 

decisão prolatada às fls. 29, no que toca aos honorários advocatícios, 

conforme o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, que passará a ter 

os seguintes termos: Nesse diapasão, HOMOLOGO o pedido de 

desistência e em consequência JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do NCPC. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 
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processuais, se houve, contudo deixo de condená-la ao pagamento de 

honorários sucumbenciais em razão da não citação do requerido. No mais, 

permanece inalterada a sentença combatida. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 15 de junho de 2018. Edna 

Ederli Coutinho Juíza de Direito em Substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 115975 Nr: 2516-31.2010.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Jesus da Silva Leão, Adriano Marques Leão, 

Alexandre Marques Leão, Cyntia Cibele Capeletti Leão, Danubia da Silva 

Leão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Daniel Marques Leão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gonzaga de Menezes - 

OAB:8.620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Assim, considerando que o presente feito convolou-se em inventário 

negativo, ante a inexistência de bens a serem partilhados, tenho que resta 

comprovada a hipossuficiência alegada, razão pela qual defiro os 

benefícios da assistência judiciária. Corroborando este decisum:Para que 

a parte obtenha o benefício da assistência judiciária, basta a simples 

afirmação da sua pobreza, até prova em contrário (RSTJ 7/414; neste 

sentido: STJ - RF 329/236, JTAERGS, 91/194, bol. AASP 1.622/19) (in 

Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, Theotônio 

Negrão, 27ª ed., Ed. Saraiva, p. 738, art.4º, nota 1b)Nomeio inventariante a 

requerente, Maria de Jesus da Silva Leão, que prestará compromisso em 

05 dias.Desnecessária a citação dos interessados não representados 

bem como da Fazenda, de vez que não há bens.Acostem-se aos autos as 

certidões negativas federal, estadual e municipal. Outrossim, certidão do 

Detran, que ateste que o falecido não possuía bens.Somente então, 

tornem-me conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Mirassol D’ Oeste - MT, 15 de 

junho de 2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253841 Nr: 5135-84.2017.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Clementino da Silva Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miguel Juarez Romero Zaim - 

OAB:4.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22.165-A

 (...) A simples declaração do interessado no sentido de que não tem 

condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo próprio 

ou de sua família, por se tratar de presunção relativa, pode ser afastada 

pelo julgador, fundamentadamente. (STJ, AgRg no AREsp 607.252/SP). O 

pagamento das custas processuais no final do processo apenas se 

admite mediante a demonstração pela parte da sua incapacidade 

momentânea para o pagamento, consoante o item 2.14.2 da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça. (TJMT - AgR 

153052/2015, DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/11/2015, Publicado no DJE 02/12/2015).” 

(negritos nossos).Assim, Intime-se o embargante, na pessoa de seu 

advogado, para que comprove o recolhimento das custas de distribuição 

no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do presente feito, 

atentando-se a Secretaria da Vara para a redação do artigo 456 da CNJG, 

in verbis:Art. 456. A taxa judiciária, as custas judiciais e despesas 

judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto 

nos casos em que a parte demonstre incapacidade momentânea do 

pagamento, desde que comprovada tal necessidade ou impossibilidade no 

momento exigível. § 1º Não havendo preparo no prazo de 30 (trinta) dias, 

a secretaria certificará o fato, enviará o feito ao gabinete para análise 

acerca do julgamento sem resolução do mérito com o arquivamento 

definitivo pela secretaria, sendo desnecessário a anotação na Central de 

Distribuição. § 2º Havendo recolhimento a menor das custas devidas, 

antes do arquivamento dos autos, deve-se intimar a parte para o fim de 

complementação. § 3 º O prazo a que alude o § 1º será contado a partir 

da intimação do advogado da parte, feita por meio do Diário da Justiça ou 

outra forma prescrita em lei.Recolhidos as custas, voltam-me os autos 

conclusos para análise do pedido de efeito suspensivo à execução e 

decisão. Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 15 de junho de 2018.Edna Ederli 

CoutinhoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253293 Nr: 4889-88.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julieta Rosa de Assunção, Vitória Hillary Assunção da 

Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro - 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:21.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184A

 (...)Ante o exposto, apesar da identificação dos requisitos ensejadores 

para o recebimento de indenização do seguro obrigatório de danos 

pessoais causados por veículos automotores, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na peça inicial, com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, eis que os valores apurados no decorrer do 

trâmite processual são equivalentes aos que já foram pagos pela via 

administrativa à parte autora. DEFIRO o pedido de assistência judiciária ao 

postulante, nos termos do art. 98, do NCPC. Condeno a requerente ao 

pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao pagamento 

de honorários de sucumbência, verba esta que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, contudo, suspendo a exigibilidade de tal 

obrigação, pois a parte é beneficiária da Justiça gratuita. Considerando 

que a parte sucumbente é beneficiária da assistência judiciária gratuita 

(art. 98, §1º, VI), CONDENO o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos 

honorários periciais, os quais perfazem a quantia de R$ 1000,00 (mil reais) 

(STJ - RECURSO ESPECIAL : REsp 1511146 SC 2015/0008419-1). Ao 

arremate, intime-se o requerido para que informe, no prazo de 05 (cinco) 

dias, conta bancária para devolução dos valores depositados nos autos a 

título de honorários periciais. Com a juntada da manifestação, expeça-se 

alvará de devolução para a conta bancária oportunamente informada. 

Preclusas as vias recursais e nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.P. R. I. 

Cumpra-se.Mirassol D’Oeste – MT, 13 de junho de 2018.Edna Ederli 

CoutinhoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 29166 Nr: 3007-43.2007.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jackson Antunes Cabral, Jaciel Alves Cabral, Jacimar 

Alves Cabral, Aparecida Alves Cabral, Silvania Alves Cabral Reis, Cleuza 

Alves Cabral - ( Falecida )

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO o cálculo de fls. 294/295-v.

Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas referente aos honorários de sucumbência, por 

meio de RPV (Requisição de Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, 

fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação e à conta do 

respectivo crédito.

Após arquive-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário.

Mirassol D’ Oeste - MT, 14 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 236479 Nr: 979-87.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 
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Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. P. Gomes Panificadora-ME, Gilberto 

Wathier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana V. Borges Martins - 

OAB:13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359-B, Renato 

Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor da certidão do oficial de justiça de fl. 77, intime-se a 

exequente para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Às providências.

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 240211 Nr: 2967-46.2016.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M A P GOMES PANIFICADORA ME (PANIFICADORA 

UNIAO), Maria Aparecida Pereira Gomes, Gilberto Wathier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana V. Borges Martins 

- OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A

 (...)Desta feita, CONHEÇO dos embargos declaratórios, tendo em vista 

que foram intentados no prazo legal e DOU-LHES PROVIMENTO para 

reconhecer o erro material na decisão prolatada às fls. 92/92-v, conforme 

o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, que passará a ter os 

seguintes termos:INTIMEM-SE as partes para, querendo, dentro do prazo 

de 15 (quinze) dias, indicar Assistentes Técnicos e apresentar quesitos, 

oferecendo seus pareceres no prazo comum de 10 (dez) dias, depois de 

intimadas às partes da apresentação do laudo.No mais, permanece 

inalterada a decisão combatida.Com o trânsito em julgado, arquive-se. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de junho de 2018.Edna Ederli 

CoutinhoJuíza de Direito em Substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251081 Nr: 3570-85.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Ventura da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Portoseg S/A - Crédito, Financiamento e 

Investimento, R Brasil Soluções

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - OAB:MT 

20.332-A

 (...)Por todo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

constante da presente ação, JULGANDO extinto o feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

para CONDENAR a requerida a pagar ao requerente a importância de R$ 

7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser 

corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% 

(um por cento) ao mês, ambos a partir desta decisão (súmula 362 do STJ). 

Ainda, DECLARO INEXISTENTE o débito ensejador da inserção indevida, 

devendo a Secretaria da Vara oficiar os órgãos de proteção ao crédito 

acerca da inexistência do mencionado débito.Condeno a requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios , que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico 

obtido, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.Preclusas as vias recursais e 

nada mais sendo requerido pelas partes, arquivem-se, com as baixas e 

anotações de estilo. P. R. I. C.Mirassol D’Oeste-MT, 13 de junho de 

2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 245366 Nr: 745-71.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Pan S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silmara Rodrigues Machado - 

OAB:19.475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXADRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A

 (...)Por todo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

constante da presente ação, JULGANDO extinto o feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

para CONDENAR a requerida a pagar ao requerente a importância de R$ 

7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser 

corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% 

(um por cento) ao mês, ambos a partir desta decisão (súmula 362 do STJ). 

Ainda, DECLARO INEXISTENTE o débito ensejador da inserção indevida, 

devendo a Secretaria da Vara oficiar os órgãos de proteção ao crédito 

acerca da inexistência do mencionado débito.Condeno a requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios , que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico 

obtido, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.Preclusas as vias recursais e 

nada mais sendo requerido pelas partes, arquivem-se, com as baixas e 

anotações de estilo. P. R. I. C.Mirassol D’Oeste-MT, 13 de junho de 

2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237856 Nr: 1697-84.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Curvelândia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Mendes Leal Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEANA VALERIA MENDES 

ALVES - OAB:20246/O, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14862

 (...)A nulidade da CDA não deve ser declarada pela ausência de 

requisitos legais que não comprometam a defesa do devedor, a ponto de 

extinguir a execução, contrariando o princípio “pas des nullités sans grief”. 

2. A falta da menção do livro e da folha da inscrição da dívida, bem como a 

data em que o Fisco teria promovido essa diligência, constitui defeito 

formal que não tem o condão de macular o título executivo extrajudicial. 3. 

Impõe-se conceder ao Fisco a oportunidade de emendar ou substituir a 

CDA, antes de extinguir o processo sem resolução de mérito. (TJMG, AC 

10133130050189001, 3ª Câmara Cível, Relator Elias Camilo, j. 

27/09/2017)Dessa feita, NÃO ACOLHO a Objeção de Pré-executividade, já 

que devida e tempestivamente substituída a CDA, sanando o equívoco 

quanto à origem do crédito objeto dos presentes autos.Nos termos do art. 

2º, §8º, da LEF, devolvo ao executado o prazo para embargos, que será 

contado a partir da publicação da presente decisão.Transcorrido referido 

prazo e independentemente da oposição de embargos, dê-se vista à parte 

exequente para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.Somente 

então, conclusos.Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 15 de junho de 2018. 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 243847 Nr: 4850-28.2016.811.0011

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci de Lourdes Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cometa Parks Hotel Ltda, Francis Maris Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Volpe Esgalha - OAB:SP / 

119607, Leila Regina Steluti Esgalha - OAB:SP / 119619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8014

 (...)À luz do exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito em 

face da ilegitimidade ativa da embargante, nos termos do art. 485, VI, do 

CPC.Condeno o embargante ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como ao pagamento dos honorários devidos ao 

advogado da embargante, cuja verba arbitro em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do Código 

de Processo Civil.Translade cópia desta sentença para o processo em 
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apenso de Código 21536.Preclusas as vias recursais, arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 15 de junho de 2018.Edna Ederli Coutinho 

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 194951 Nr: 3521-83.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACP, RCC, FBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdSB, YFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vista à exequente para manifestar acerca dos ofícios juntados às fls. 

83/88, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 14 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 247071 Nr: 1660-23.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Deniz Horn, MultiVida - Park dos Ipês

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Augusto Vieira - 

OAB:4825, Rosiane Pereira dos Santos - OAB:21.789

 (...)Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido vertido na presente Ação 

Civil Pública, extinguindo o feito com resolução do mérito.Sem condenação 

em custas e honorários.Transitada esta sentença em julgado, arquive-se o 

feito com as baixas e anotações de estilo.P. R. I. C.Mirassol D’Oeste/MT, 

14 de junho de 2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em Substituição 

Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 232484 Nr: 3290-85.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Érica Fabiana Marcondes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Luciana Costa Pereira - OAB:17.498, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102

 Intime-se a exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, acoste aos 

autos o cálculo atualizado da dívida, sob pena de indeferimento do pedido 

da penhora on-line.

Com ou sem manifestação, faça o feito concluso, certificando nos autos 

eventual desídia da parte.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste - MT, 21 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 28510 Nr: 2397-75.2007.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes da Silva Mata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para que de regular impulsionamento no feito, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Empós, conclusos.

Mirassol D’ Oeste/MT, 11 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253503 Nr: 4996-35.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Muriaço Construções Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8.969 - B, Marcela Aparecida Cardoso - OAB:19.356, Paula 

Regina Cardoso - OAB:15.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 (...)Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

vertidos na inicial, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, para o fim de condenar o requerido Município de Mirassol D’Oeste, ao 

pagamento do montante de R$ 240.615,76 (duzentos e quarenta mil 

seiscentos e quinze reais e setenta e seis centavos, com juros de mora, 

desde o inadimplemento, e correção monetária, a partir de quando cada 

parcela deveria ter sido paga, sendo ambos fixados nos termos do art. 

1º-F da Lei nº 9.494/1997. Submeto os autos ao reexame necessário, por 

força do art. 496, I, do Código de Processo Civil.Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários de sucumbência, que arbitro em 8% (oito) por 

cento sobre o proveito econômico da causa, nos termos do art. 85, §3º, II, 

do Código de Processo Civil.Isento custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 3º, I, da lei 7.603/2001 e art. 460 da CNGC/MT. P. R. I. 

C.Mirassol D’Oeste, 14 de junho de 2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de 

Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 197045 Nr: 3884-70.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Marin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Raul Barbosa da Silva, Fabio Matias 

Barbosa, Rosicleia Ferreira da Silva, Marcio Alessandro Matias Barbosa, 

Regiane Matias Barbosa, Rosivaldo Ferreira da Silva, Maria Francisca Braz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos Pires Ortega - 

OAB:14075-A, KHRISTIAN SANTANA RAMOS - OAB:10318/O, Milton 

Chaves Lira - OAB:6330

 (...)Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim 

específico de RECONHECER A UNIÃO ESTÁVEL havida entre MARIA 

APARECIDA MARIN E RAUL BARBOSA DA SILVA, pelo período de 16 

(dezesseis) anos, compreendido entre os anos 1997 até 2013. Condeno 

os requeridos ao pagamento das custas e demais despesas processuais, 

assim como aos honorários advocatícios, contudo ficam isentos de 

exigibilidade, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária 

gratuita, conforme disposições da Lei nº 1.060/1950.Preclusas as vias 

recursais, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.P.R.I.Cumpra-se.Mirassol D’Oeste - MT, 14 de junho de 2018.Edna 

Ederli CoutinhoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250661 Nr: 3351-72.2017.811.0011

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Antonio Will

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariela Maldonado de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandra Alves Vendramel - 

OAB:23.755, Tatiane Biaggi de Oliveira Damaceno - OAB:SP/329.670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em acurada análise do objeto dos embargos declaratórios interportos às 

fls. 171/179, verifico que a sua apreciação poderá acarretar a 

modificação da decisão embargada, razão pela qual, DETERMINO que se 

proceda com a intimação da parte autora, para que se manifeste sobre os 

embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Após, apresentada as contrarrazões pela parte autora ou decorrido o 

prazo para tal ato, volvam-me os autos conclusos.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 8 de junho de 2017.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 211784 Nr: 2332-36.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maira Cristina de Sena Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosemillia Lima Guedes, Roberto Lima Guedes, 

Emilia Lima Guedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pleito de fls. 77/78 apenas no tocante a citação do requerido no 

endereço indicado.

No que pertine ao requerimento de autorização para a autora residir no 

imóvel que pertencia ao de cujus até o deslinde do inventário, tenho que 

se trata de pedido que não pode ser apreciado nos presentes autos, 

devendo a requerente manejar a ação pertinente.

Após, caso infrutífera a citação ou se frutífera, com o transcurso do 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste - MT, 7 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255537 Nr: 5816-54.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Socorro Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de benefício previdenciário de pensão por morte 

formulado por Maria do Socorro Silva. Condeno a autora ao pagamento 

das custas e demais despesas processuais, assim como aos honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do 

Novo Código de Processo Civil, cujas verbas ficam suspensas de 

exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º do NCPC.Com o trânsito em julgado 

e, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.P.R.I.Cumpra-se.Mirassol D’Oeste-MT, 29 de maio 

de 2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 252187 Nr: 4179-68.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josué Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edney da Silva Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lina Marie Cabral Defensor 

Público Substituto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Rodrigues da Silva 

- OAB:17.872, Marcio Jose da Silva - OAB:16.225

 Intime-se a parte autora, para manifestar acerca da certidão de fls. 68, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT, 11 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 183490 Nr: 1596-52.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gleicy Martinez Ochiuto, VMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Victor Thiago Marques 

Ochiucci - OAB:14.495-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Rodrigues da Silva 

- OAB:17.872

 Intime-se a parte autora para que comprove documentalmente a 

necessidade da infante fazer uso do leite outrora prescrito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Empós, conclusos.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT, 14 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254728 Nr: 5500-41.2017.811.0011

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEC, Simone Aparecida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Marcos Caine

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lina Marie Cabral Defensor 

Público Substituto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o petitório de fl. 36, razão pela qual determino que expeça-se Carta 

Precatória à Comarca de Campo Limpo Paulista/SP, no endereço constante 

no pleito à folha encimada para proceder com a citação do executado nos 

moldes da decisão de fl. 22/22-v.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste – MT, 14 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 246603 Nr: 1437-70.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEdSB, MEBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdinei Rodrigues Salgueiro - 

OAB:14862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:11.473-B

 Cuida-se de “Ação de Execução de Pensão Alimentícia” proposta por 

Maria Eduarda Borquilha Macedo, representada por Maria Edilaine dos 

Santos Borquilha, em face de Zenaldo Pereira Macedo, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Devidamente citado, o executado informou às fls. 23/25 que efetuou o 

adimplemento do montante exequendo nestes autos, juntando os 

comprovantes de fls. 27/32.
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Determinada a intimação da exequente para manifestar acerca dos 

documentos juntados, a mesma quedou inerte, conforme atesta certidão 

de fls. 46.

Pessoalmente intimada às fls. 50, igualmente manteve-se silente.

Os autos vieram-me conclusos.

É o brevíssimo relatório.

 Fundamento e decido.

Tento em vista os documentos acostados às fls. 27/32, vislumbra-se que 

a parte executada efetivou o pagamento do montante objeto da presente 

execução.

 Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir obrigação remanescente, 

sendo a extinção do feito medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito e cumprimento da 

obrigação, com supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo 

Civil.

Após o transito em julgado, arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias.

P.R.I.C.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 17 de maio de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237557 Nr: 1557-50.2016.811.0011

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MEdSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdinei Rodrigues Salgueiro - 

OAB:14862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:MT 11.473/A

 (...)Diante do exposto, em conformidade com o art. 229 da CF/88 c/c § 1º 

do art. 1.694 do Código Civil, julgo parcialmente procedente a ação para 

homologar a autocomposição entabulada à fl. 75 – v, em todos os seus 

termos e cláusulas, com fundamento no inciso III do artigo 487, “b” do 

NCPC, bem como para condenar o requerido a pagar alimentos à criança 

no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo 

nacional vigente, inclusive o 13º(décimo terceiro) salário e 50% (cinquenta 

por cento) das despesas extraordinárias.Consigno que referida obrigação 

ser adimplida até o dia 15 (quinze) de cada mês, retroagindo esta decisum 

à data da citação inicial. Intime-se a representante do requerente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, fornecer a este Juízo número de conta corrente 

ou conta-poupança para depósito das obrigações alimentícias, se ainda 

não o fez. Intime-se o requerido para cumprir imediatamente a ordem 

supra, advertindo-o de que o não cumprimento poderá acarretar pena de 

prisão, nos moldes do art. 528, §3º, do CPC.Condeno o requerido ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento 

de honorários de sucumbência, verba esta que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o proveito econômico da causa, nos termos do art. 85, §2º 

do Código de Processo Civil. Cientifique o Ministério Público. Após o 

trânsito em julgado, proceda às baixas necessárias e arquivamento dos 

autos.P. R. I. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste - MT, 13 de junho de 2018.Edna 

Ederli CoutinhoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254068 Nr: 5243-16.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSdAeS, MCAeS, JMAdS, MJAdS, MDAdS, 

MAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Pires Atala - OAB:6062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de oliveira 

Guimaraes Junior - OAB:5959, José Carlos de Oliveira Guimaraes 

Junior - OAB:5959

 (...)Quanto aos requerimentos formulados pela autora à fl. 79, defiro os 

formulados nos itens C e E, para determinar a expedição de nova missiva 

à Comarca de Cáceres com a finalidade de promover à citação do 

requerido Marcos Amaral da Silva e intimá-lo da audiência de conciliação 

que ora designo para o dia 23 de agosto de 2018 às 13h30min.Indefiro a 

aplicação de multa por litigância de má-fé por entender que não restou 

suficientemente comprovado, ao menos até o presente momento, o dolo da 

parte em não informar o endereço dos demais litisconsortes. Nesse 

sentido: TJSC, AC 250916, 2ª Câmara de Direito Civil, Relator Jaime Luiz 

Vicari, j. 28/09/2009; TJES, APL 00005478620158080011, 3ª Câmara Cível, 

Relator Telemarco Antunes de Abreu Filho, j. 24/01/2017; e TJAC, AC 

07094186020138010001, 1ª Câmara Cível, Relator Laudivon Nogueira, j. 

09/06/2015.Outrossim, indefiro o pedido de citação por edital das 

requeridas Maria José do Amaral da Silva e Maria Clotilde Amaral da Silva, 

tendo em vista que não foram esgotadas as diligências para sua efetiva 

localização.Compartilhando deste entendimento:REGIMENTAL - AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO 

POR EDITAL - ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NÃO COMPROVADO - 

NULIDADE RECONHECIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO 

PROVIDO. É necessário o esgotamento de todos os meios de localização 

dos réus para que se proceda à citação por edital. (AgR 130418/2015, 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015)(grifou-se)Assim, 

intime-se a requerente para que, em 15 (quinze) dias, forneça o endereço 

atualizado das requeridas ou efetue requerimento das diligências que 

entender necessárias a descortinar o endereço delas.Intimem-se, ainda, 

autora e requeridos, via seus patronos, da data da audiência conciliatória 

designada.Cumpra-se, expedindo o necessário. Mirassol D’Oeste, 18 de 

junho de 2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255805 Nr: 5939-52.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio dos Anjos Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darley Ortiz, Departamento de Transito do 

Estado de Mato Grosso -DETRAN, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lina Marie Cabral Defensor 

Público Substituto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA APARECIDA 

RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANT - OAB:14133/O, Mário Lúcio 

Franco Pedrosa - OAB: 5.746

 Trata-se de Ação Declaratória de Transferência de Propriedade de 

Veículo e de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer ajuizada por 

Antonio dos Anjos Monteiro em face de Darley Ortiz, Departamento de 

Trânsito do Estado de Mato Grosso – Detran e Estado de Mato Grosso 

todos devidamente qualificados nos autos.

Conforme petitório de fl. 36/36-v, a parte autora não possui interesse de 

prosseguir com a presente demanda, requerendo a extinção do presente 

feito.

Pelo exposto, HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código 

de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais. No entanto, suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, 

§3º do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias.

P. R. I. Cumpra-se.

 Mirassol D’ Oeste-MT, 13 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 239520 Nr: 2530-05.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Honorio Tadeu Vescovi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O Código de Processo Civil, em seu art. 494 abarcou o princípio da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027920/6/2018 Página 498 de 739



inalterabilidade da sentença, eis que este traçou os limites de atuação do 

juiz, ao dispor que, com a publicação da sentença, o juiz cumpre e acaba 

o ofício jurisdicional, não pode ser alterada por este, salvo para corrigir 

inexatidões materiais, retificar erros de cálculo ou sanar omissão, 

contradição ou obscuridade existente.Logo, não pode o sentenciante, 

diante do trânsito em julgado da r. sentença monocrática, corrigir qualquer 

erro, quer materiais ou não, sob pena de ferir a coisa julgada.No presente, 

a r. sentença transitou em julgado em 01/11/2016, consoante certificado à 

fl. 63, sendo inegável, pois, a impossibilidade de este Juízo realizar 

qualquer alteração em seu teor. Neste sentido:“PROCESSUAL CIVIL. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA QUE 

DETERMINARA A LIQÜIDAÇÃO POR ARTIGOS. LIQÜIDAÇÃO REALIZADA 

POR ARBITRAMENTO. FATO NOVO. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. PROCEDIMENTO ADEQUADO. COISA JULGADA. 

OFENSA NÃO CONFIGURADA. - (...) - Afigura-se defeso ao juiz e às 

partes, em sede de procedimento liqüidatório, inovar, rediscutir a lide ou 

modificar o que já fora julgado por sentença proferida em processo 

cognitivo. Não ofende a coisa julgada, todavia, a alteração da forma de 

liqüidação, em hipóteses excepcionais, como a ora examinada, devendo 

ser utilizado para a liqüidação da sentença o procedimento que melhor se 

adequar à espécie. - (...) - Recurso especial não conhecido. (STJ - RESP 

348129/MA – REL. MIN. CESAR ASFOR ROCHA – 4ª T. - DJ 

27.5.2002)Assim sendo, a irresignação da parte executada deveria ter 

sido veiculada pelo competente recurso de apelação, porquanto 

devidamente ciente a mister à fl. 62-v°, deixando, contudo, transcorrer o 

prazo sem manifestação, eis porque indefiro o pleito de fls. 69/70.Desta 

feita, de acordo com a sentença prolatada à fl. 62/62-v°, proceda-se a 

Sra. Gestora Judiciária deste Juízo nos termos do provimento 

80/2014-CGJ.Mirassol D’Oeste – MT, 15 de junho de 2018.Edna Ederli 

CoutinhoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255533 Nr: 5814-84.2017.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Borges de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Aparecida Teixeira Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iuri Seror Cuiabano - OAB: 

10.838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora por meio do seu patrono via DJe para que junte 

declarações de 02 (duas) testemunhas, afim de comprovar o local de 

residência do autor.

 Intime-se

Mirassol D’ Oeste/MT, 15 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 202104 Nr: 379-37.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pé na Lua Comércio de Calçados Ltda, 

Fernanda Aline Maria Dal Pra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 Intime-se o exequente para que junte planilha atualizada do valor do 

débito, bem como dê prosseguimento no feito no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, voltem-me conclusos.

Mirassol D’Oeste/MT, 18 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 226531 Nr: 5122-90.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Queiroz Fomento Mercantil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marques & Caetano Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Moreschi - 

OAB:11.686

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - 

OAB:2.935-A, JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - OAB:

 (...)Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC.Condeno a executada ao pagamento custas 

e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados 

estes em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos 

do § 2º, do art. 85, do CPC.Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo.P. R. I. Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 13 de 

junho de 2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 218272 Nr: 3339-63.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Finance Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genisvaldo Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Mariana Marques de Mendonça - 

OAB:16.067, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, intimo o advogado do exequente para manifestar 

acerca da certidão de fls. 127, cujo o teor transcrevo: Certifico que, 

dirigi-me até os endereços constantes, mas não localizei os Bens 

descritos à fl. 120 em nome do Devedor: Genisvaldo Pereira dos Santos, 

após algumas indagações localizei o devedor na Rua Marcelino Possavats 

– nº 3.575(9.9631-4252), o qual deu seguinte informação sobre os 

veículos objeto a serem PENHORADOS. O Veículo Placa: NUG1208 

PEUGEOT-207PASSION XS ANO/MODELO 2.010/2010 fora vendido para 

terceiros e que na época o mesmo foi para a cidade de Juína-MT. O 

Veículo Placa: NKF3757 MMC-PAJERO SPORT HPE ANO/MODELO 

2.008/2009 fora vendido para terceiros e na cidade de Cuiabá-MT. O 

Veículo Placa: EGF1907 PEUGEOT-207HB XR ANO/MODELO 2.008/2009 

fora vendido para terceiros na cidade de Goiânia-GO, alegou o devedor 

que desconhece do paradeiros de todos o veículos que se encontram em 

seu nome, diante do exposto, DEIXEI de proceder com PENHRA, 

AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, sendo assim, devolvo o presente mandado à 

Central de Mandados para os devidos fins. Dou fé. Mirassol D’oeste-MT, 

13 de junho de 2018. Adelson José de Matos, Oficial de Justiça.

 Mirassol D’Oeste – MT, 19 de Junho de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 248999 Nr: 2609-47.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Cartões S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tapajós Lar Center

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, intimo o advogado do requerente para manifestar 

acerca da certidão de fls. 54, cujo o teor transcrevo: Certifico, eu Oficial 

de Justiça abaixo assinado que em cumprimento ao respeitável mandado 

expedido por determinação do(a) MM.(ª) Juiz(a) de Direito da Primeira 

desta comarca de Mirassol D’Oeste-MT, que me dirigi à Rua Nossa 

Senhora Perpétuo Socorro, 3767, e ali, após as formalidades legais NÃO 

FOI POSSÍVEL PROCEDER A CITAÇÃO da parte requerida TAPAJÓS LAR 

CENTER, devido não encontrar a empresa requerida, pois constatei que 

nesse local agora está funcionando a empresa, Portal Vidraçarias, 

pertencente ao Sr. Fernando Ferrai de Lara, e este me disse que o 

representante da parte requerida é o Sr. FLAVIO PAVA MAZZALI, e que o 

mesmo foi embora para o Sul do país, e está morando na Rua Barcelona, 

109-B – Bairro Praia do Morro – Guarapari – Camboriú-SC – CEP 
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29.216-520, podendo ser localizado através do celular 27-99892-4300. 

Diante do exposto devolvo o mandado em cartório para os devidos fins. O 

referido é verdade e dou fé. Mirassol D’oeste-MT, 11 de junho de 2018. 

Antonio Marcio da Silva, Oficial de Justiça.

 Mirassol D’Oeste – MT, 19 de Junho de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237452 Nr: 1502-02.2016.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josefa Antonia de Souza Dovidio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Siqueira Batista 

Macedo - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, intimo o advogado do requerente para manifestar 

acerca da certidão de fls. 71, cujo o teor transcrevo: Certifico que, 

dirigi-me até o endereço constante, mas não localizei o Bem a ser 

Apreendido VEÍCULO CAMINHÃO - REBOQUE - MODELO: TRUCK GALEGO 

SR COR: BRANCA - PLACA: NPJ 7880 - ANO-MODELO: 2007, procurei 

também pela Devedora: Josefa Antônia de Souza Dovídio, onde fui 

informado através do Sr. Andrey Juliano Dovídio, que se identificou sendo 

filho da devedora, que há tempos o seu irmão Julian Rodrigo Dovídio 

vendeu o referido caminhão para terceiros e está em local incerto e não 

sabido, diante do exposto, DEIXEI de proceder com Apreensão do referido 

veículo e devolvo o presente à Central de Mandados para os devidos fins. 

Dou fé. Mirassol D’oeste-MT, 06 de junho de 2018. Adelson José de Matos, 

Oficial de Justiça.

 Mirassol D’Oeste – MT, 19 de Junho de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 76820 Nr: 1643-65.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação Pio XII - Hospital de Câncer de Barretos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. C. Pereira Santos e Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelmo Góes - OAB:10.904, 

Adelmo Góes Emerick - OAB:10904, Artur William Mori Rodrigues 

Motta - OAB:273475, DRIELLI CRISTINA LOPES DOS SANTOS - 

OAB:OAB/SP 390.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, intimo o advogado do exequente para manifestar 

acerca da certidão de fls. 127, cujo o teor transcrevo: Certifico que, 

dirigi-me até a Avenida Presidente Tancredo Neves – nº 4.494 e ali 

constatei que no referido endereço se encontra Ribeiro Auto Center, após 

localizei a Garagem Popular Veículos na Avenida Tancredo Neves – nº 

4.158 e ao proceder com a PENHORA fui informado pelo Sr. Elson Pereira 

dos Santos, o qual disse que o devedor descrito no mandado é o seu 

irmão e que nenhum dos veículos ali encontrado pertence ao 

representante da Parte Devedora: N. C. Pereira Santos e Cia LTDA, o Sr. 

Nilton Cezar Pereira dos Santos, conhecido por “cezinha da garagem”, 

disse ainda, que há mais de 07(sete) anos ele mudou para a cidade de 

Campo Grande-MS podendo ser localizado na Rua São Clemente - nº 435 - 

Bairro: Santa Luzia - CEP: 79116-230 ou via celular de n. (67)9.9221-0216, 

informou ainda, que antes do mesmo mudar para Campo Grande-MS fora 

feito PENHORA de um veículo Marca: BMW pelo Oficial de Justiça Edson 

Dias Miranda o qual pertencia ao devedor e estava na referida garagem 

nesta cidade, mas em virtude de não ter sido feito a remoção ele retirou o 

veículo PENHORADO, não sabendo informar se ele ainda se encontra de 

posse do devedor, diante do exposto, DEIXEI de proceder com a 

PENHORA e devolvo o presente à Central de Mandados para os devidos 

fins. Dou fé. Mirassol D’oeste-MT, 06 de junho de 2018. Adelson José de 

Matos, Oficial de Justiça.

 Mirassol D’Oeste – MT, 19 de Junho de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000540-88.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

V. C. F. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ OAB - MT0008996A (ADVOGADO)

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0011849S-B (ADVOGADO)

CHARLES KLEBER RODRIGUES OAB - MT0015876A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. B. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000540-88.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: VICTOR COLUMBANO FANTACCI COSTA REQUERIDO: 

TAIZA BORGES BERNARDES Por motivos de foro íntimo, DECLARO-ME 

suspeita para processar e julgar o presente feito, com escopo no art. 145, 

§1º do Código de Processo Civil, razão pela qual determino a remessa 

desta demanda ao meu Substituto Legal. Cumpra-se, com a máxima 

urgência. MIRASSOL D'OESTE, 16 de maio de 2018. Edna Ederli Coutinho 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000431-74.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARIE LUSTIG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000431-74.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: ROSEMARIE LUSTIG REQUERIDO: MUNICIPIO DE MIRASSOL 

D'OESTE Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido para 

concessão de tutela provisória de urgência ajuizada por Rosemarie Lustig 

em face do Município de Mirassol d’Oeste. Consta na inicial que a autora 

adquiriu, em 08/11/1981, 02 (dois) lotes de terras urbanas neste Município 

de Mirassol D’Oeste - MT, da Construtora Roberto Braga Ltda., localizados 

no Loteamento Parque Bandeirantes, identificados como 1 e 2, da quadra 

15, do referido Loteamento, com dimensão de 999,37 m² (novecentos e 

noventa e nove vírgula trinta e sete metros quadrados). Consta ainda que, 

muito embora o loteamento esteja devidamente aprovado pelo Município de 

Mirassol d’Oeste, este se utiliza dos lotes para passagem de um canal de 

drenagem e escoamento de águas pluviais, sem o pagamento de qualquer 

contraprestação à autora. Alegou que tentou solicitar o imbróglio 

extrajudicialmente, sem, contudo, lograr êxito. Posto isso, requereu a 

concessão de tutela provisória de urgência consistente na suspensão da 

exigibilidade do IPTU incidente sobre os imóveis e, no mérito, a 

condenação do requerido à obrigação de fazer consistente na permuta 

dos imóveis, assim como ao pagamento de indenização por danos morais. 

A inicial veio instruída com os documentos jungidos entre os ID’s 12869728 

e 128725998. Vieram conclusos. Decido. O pedido em apreço 

enquadra-se na hipótese do art. 300 do NCPC, segundo o qual é possível 

ao juiz conceder tutela de urgência de cunho cautelar quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Vale dizer que o Novo Código de 

Processo Civil superou a distinção entre os requisitos para a tutela 

cautelar e para a tutela antecipada, erigindo a probabilidade do direito e o 

perigo na demora a requisitos comuns para ambas as modalidades de 

tutela de urgência. Nesse sentido, mister transcrever o Enunciado 143 do 

Fórum de Permanente de Processualistas Civis, verbis: 143. (art. 300, 

caput) A redação do art. 300, caput, superou a distinção entre os 

requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa 

de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos 

comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada. 59 

(Grupo: Tutela Antecipada) Partindo dessa premissa, não se constata, ab 

initio, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027920/6/2018 Página 500 de 739



assazes ao deferimento de toda e qualquer tutela de urgência, senão 

vejamos. Quanto ao fumus boni iuris, destaca-se que o art. 32, do CTN 

dispõe que o imposto, de competência dos Municípios, sobre a 

propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a 

propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por 

acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do 

Município. No mesmo contexto, o art. 33, do mesmo códex reza que A 

base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel. Parágrafo único. Na 

determinação da base de cálculo, não se considera o valor dos bens 

móveis mantidos, em caráter permanente ou temporário, no imóvel, para 

efeito de sua utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade. Nas 

palavras do prof. Hugo de Brito[1], o valor venal é aquele que o bem 

alcançaria se fosse posto à venda, em condições normais. O preço, neste 

caso, deve ser o correspondente a uma venda à vista, vale dizer, sem 

incluir qualquer encargo relativo a financiamento. A autora afirmou que o 

Município de Mirassol d’Oeste se utiliza dos seus lotes para passagem de 

um canal de drenagem e escoamento de águas pluviais, sem o pagamento 

de qualquer contraprestação. Contudo, o fato de o Município se utilizar de 

parcela dos imóveis acima descritos para a passagem de canal de 

drenagem não elide a responsabilidade tributária da autora, porquanto esta 

continua sendo proprietária/possuidora dos lotes, inteligência do art. 34 do 

CTN. Em última hipótese, tal fato poderia diminuir o valor venal dos seus 

imóveis e, por corolário, a base de cálculo para o IPTU, mas não a 

suspensão da exigibilidade do imposto, porque, repita-se, o fato gerador, 

que é a propriedade/posse dos imóveis, persiste. Do mesmo modo, não se 

vislumbra a presença do requisito do periculum in mora porque, consoante 

as alegações expendidas na exordial, o Município de Mirassol d’Oeste 

supostamente vem se utilizando dos lotes para o escoamento da água da 

chuva, pelo menos, desde 2012, que é o ano em que a requerente 

solicitou esclarecimentos ao requerido, pela primeira vez, sobre os fatos 

deduzidos na peça de entrada, vindo, somente agora (2018), buscar o 

Poder Judiciário para salvaguardar seus interesses. Diante do exposto, 

INDEFIRO a tutela de urgência. A despeito da nova sistemática trazida pelo 

Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de 

mediação/conciliação no presente feito, conforme determinado pelo art. 

334 do CPC, em razão da manifestação da Procuradoria Geral do Município 

de Mirassol D’ Oeste no Ofício n° 867/PROC-GERAL/PMMO/2016, em que 

requereu a dispensa de realização das audiências de 

mediação/conciliação nos processos em que for parte. Cite-se o requerido 

para, querendo, contestar a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fato da 

parte autora (art. 334, do NCPC. O termo inicial se dará na forma do 

disposto no artigo 231 do NCPC. No mais, deferem-se os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do NCPC. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Mirassol D’Oeste - MT, 29 de maio de 

2018 Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito [1] MACHADO, Hugo de Brito. 

Curso de Direito Tributário, 28ª Ed., Malheiros, São Paulo, 2007. p. 413.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000423-97.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MANO ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000423-97.2018.8.11.0011. 

AUTOR: JOSE MANO ALVES RÉU: FUNDO DO REGIME GERAL DE 

PREVIDENCIA SOCIAL Cuida-se de Ação Previdenciária proposta por José 

Mano Alves contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos, alegando em resumo, que se 

encontra incapacitada para o trabalho, razão pela qual postula 

auxílio-doença, e se for constatada a incapacidade permanente, converter 

em aposentadoria por invalidez, uma vez que a parte autora preencheria 

as condições para percepção do beneficio pretendido. Com a inicial vieram 

os documentos[1] Vieram-me os autos conclusos. É O RELATO. DECIDO. 

De proêmio, em que pese à nova sistemática trazida pelo Novo Código de 

Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em 

razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso 

no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 012016, evitando-se onerosidade 

desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do processo, 

opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. RECEBO a inicial, 

uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos 

do Código de Processo Civil. Noutro giro, a parte autora requer a tutela 

especifica consistente em obrigação de fazer, a fim de que seja 

concedido o benefício pleiteado. Como é cediço, os efeitos da antecipação 

pretendida são regidos pelo disposto no artigo 497 do NCPC, que deverá 

cumulativamente conter a relevância do fundamento em que se baseia o 

pedido (fumus boni iuris) e o justificado receio de ineficácia do provimento 

final (periculum in mora). Como se sabe, o processo não tem um fim em si 

mesmo, já que este deve ser efetivo e conter aptidão para cumprir, 

integralmente, sua função sócio-política-jurídica e atingir seus fins 

institucionais, sendo que entre as suas múltiplas dimensões se encontra a 

utilidade, ou seja, o processo deve chegar ao seu término tendo a aptidão 

de satisfazer o interesse legítimo que se procura resguardar, pois um 

processo é efetivo quando elimina insatisfações com justiça e resguarda o 

direito ameaçado. Entretanto, para que a parte possa se valer da tutela 

antecipada necessitará provar, de forma inequívoca, a existência do 

elemento fático em que se baliza para formular o pedido e caracterizar a 

verossimilhança do seu direito. Verdadeiramente, o dispositivo cuida de 

uma regra processual que autoriza ao magistrado conceder a tutela 

antecipatória quando convicto da verossimilhança preponderante, ou seja, 

o juiz em sede de cognição sumária, própria das decisões que postergam 

a participação em contraditório, se convence que a probabilidade do direito 

pertencer ao requerente é maior do que a improbabilidade, não se tratando 

de um juízo pertinente ao próprio julgamento da lide. Da análise dos autos, 

observa-se que o autor fora diagnosticado com transtornos na valva 

aórtica com insuficiência (CID 10 I 35.2); doenças isquêmicas do coração 

(CID 10 I 20); já foi a duas cirurgias cardíacas, sendo a primeira 

implantação da valva aórtica por prótese biológica e a segunda para troca 

da prótese biológica nº 25; apresenta lesão aórtica com insuficiência e 

estenose acentuada, bem como, Aorta Ascendente apresente um calibre 

aumentado motivo pelo qual se encontra incapacitada para as atividades 

laborativas. Para corroborar com sua situação, foram juntados ao 

processo elementos probatórios suficientes à demonstração da prova 

inequívoca em que se baseia para formular o pedido e caracterizar a 

verossimilhança do seu direito. Além de alegar que as doenças que possui 

são graves, juntou aos autos laudos médicos que constatam sua real 

situação. Calha assinalar que houve a negativa do requerido em fornecer 

o aludido medicamento na seara administrativa, consoante se infere dos 

formulários anexados com a exordial. O perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo decorre da própria enfermidade que acomete a 

parte autora, podendo haver piora substancial do seu quadro clínico. De 

outro lado, em razão da urgência e da probabilidade, do direito da parte 

requerente, é imprescindível que se conceda a tutela provisória satisfativa 

em comento, entregando-lhe o bem da vida, imediatamente, de forma a 

resguardar o seu direito fundamental à vida com dignidade, posto que a 

tutela seja irreversível. Ademais, não obstante a regra do art. 300, § 3.º, 

do Novo Código de Processo Civil, a qual trata da irreversibilidade da 

medida, caracterizada como pressuposto negativo à concessão da 

medida, ou seja, por ela o juiz só poderá conceder quando não houver 

perigo de irreversibilidade, denota-se que a requerente conseguiu reunir 

conjunto probatório suficiente para demonstrar nos autos o fumus boni 

iuris e o periculum in mora. Não se trata de antecipação do provimento 

jurisdicional, o qual teria por objetivo fornecer ao demandante os efeitos 

práticos da tutela pretendida. Quando se sopesa o direito à vida e ao seu 

bem-estar em detrimento das regras burocráticas do Poder Público, estas 

devem ser afastadas no intuito de se fazer valer os princípios e os direitos 

insculpidos na Constituição da República. Assim sendo, estando 

devidamente preenchidos os requisitos legais e necessários, nos termos 

do art. 300 do Código de Processo Civil e com esteio no artigo 201, I da 

Constituição Federal, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela e, para tanto, determino que o Instituto Nacional do Seguro Social 

conceda o benefício de Auxílio Doença à autora, no valor de um salário 

mínimo mensal, inclusive décimo terceiro salário proporcional, devidos a 

partir do indeferimento administrativo, qual seja, 11 de janeiro de 2018. 

Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro 

Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário contido 

nos autos no prazo de trinta dias, devendo ser encaminhado, para tanto, 

juntamente com os documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver 

sido feito, sob pena de incidência de multa diária, oportunamente aplicada. 

CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual dos autos (art. 246, 
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V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, querendo, 

apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, assinalando que o 

termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 do NCPC. 

Apresentado a peça contestatória, dê-se vista dos autos a parte autora 

para que impugne a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Para a 

realização da perícia requerida, desde já, nomeio como perita-médica, 

independentemente de compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva 

Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 

100, Bairro Centro, Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail 

gastrocentromt@hotmail.com, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias. Faculto às partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de 

assistentes técnicos. Deverá a Secretária desta Vara agendar a data da 

perícia médica, bem como intimar a expert desta nomeação. 

Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos quesitos, para fins dos 

incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos 

e parágrafos, todos do Novo Código de Processo Civil. Para a expert 

nomeada, fixo honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos 

reais) serão arcados pela Justiça Federal, na forma do art. 1º e 3º, §1º, 

ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal 

cumulada com a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, 

devendo ser expedido ofício para pagamento ao Tribunal Regional Federal 

da Primeira Região tão logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial 

e não haja maiores esclarecimentos por parte do perito. Ressalta-se que o 

valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pelo fato de inexistir 

perito médico no Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que obriga a 

nomeação de profissional domiciliado no Município de Cáceres/MT, ente 

político equidistante a aproximadamente 100 km da sede desta Comarca e, 

consequentemente, faz com que o expert percorra a distância aproximada 

de 200 km para a realização dos exames médicos referentes aos 

processos em que atua como perito, demonstrando, assim, a necessidade 

de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a prestação 

jurisdicional as partes e interessados. Com a juntada do laudo médico 

pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. 

Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante triagem, 

para análise da necessidade de designação de audiência de instrução e 

julgamento. Por fim, demostrada a hipossuficiência da parte autora, assim 

como a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem 

prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da 

Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Mirassol D’ Oeste – MT, 11 de maio de 2018. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito (Assinado Digitalmente) [1] IDs: 12841425 , 

12841440, 12841449, 12841451, 12841457 e 13107090.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000622-22.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS OAB - MT3825/O (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELUSIA MARIA PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

EMERSON PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

ALINE CAETANO MARQUES DA SILVA (EXECUTADO)

FABIO PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

PATRICIA PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimar o advogado do autor para que efetue o depósito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento de seis mandados de 

citação dos requeridos, devendo emitir as guias no site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br) no banner emissão de guias, bem como 

colacionar aos autos o respectivo comprovante de depósito para posterior 

cumprimento do mandado. Informo que a efetivação do pagamento da guia 

se dará até 48 horas do efetivo recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000495-84.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS RIBEIRO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ PICOLI HERRERA OAB - MT21121/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISRAEL ALVES DE CAMPOS (REQUERIDO)

 

Cite-se a parte ré para que compareça a sessão de conciliação e/ou 

mediação designada para o dia 20 de julho de 2018, às15h30, 

devidamente acompanhada por seu advogado, a ser realizada pelo 

Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC desta Comarca, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, devendo o(a) réu(ré) ser citado(a) com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência. Intime-se o autor, na pessoa do seu advogado, nos 

termos do §3º, do art. 334 do CPC. As partes poderão constituir 

representante, por meio de procuração específica com poderes para 

negociar e transigir (§10, art. 334, do CPC). Advirto as partes que o seu 

não comparecimento injustificado à oralidade é considerado ato atentatório 

à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a qual 

será revertida em favor do Estado. Obtida a autocomposição, a minuta do 

acordo deverá ser imediatamente encaminhada para esta Magistrada para 

homologação. Não obtida a autocomposição, sairá a parte ré devidamente 

intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, 

sob de pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora (art. 344, do CPC). Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se, com urgência. Mirassol D’ Oeste – MT, 11 de junho de 2018 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000594-54.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Jacira (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000594-54.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: LEONARDO DA SILVA DE ANDRADE REQUERIDO: JACIRA 

Cite-se a parte ré para que compareça a sessão de conciliação e/ou 

mediação designada para o dia 03 de agosto de 2018, às 14h30, 

devidamente acompanhada por seu advogado, a ser realizada pelo 

Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC desta Comarca, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, devendo o(a) réu(ré) ser citado(a) com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência. Intime-se o autor, na pessoa do seu advogado, nos 

termos do §3º, do art. 334 do CPC. As partes poderão constituir 

representante, por meio de procuração específica com poderes para 

negociar e transigir (§10, art. 334, do CPC). Advirto as partes que o seu 

não comparecimento injustificado à oralidade é considerado ato atentatório 

à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a qual 

será revertida em favor do Estado. Obtida a autocomposição, a minuta do 

acordo deverá ser imediatamente encaminhada para esta Magistrada para 

homologação. Não obtida a autocomposição, sairá a parte ré devidamente 

intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, 

sob de pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora (art. 344, do CPC). Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se, com urgência. Mirassol D’ Oeste – MT, 24 de maio de 2018 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000591-02.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

OSWANDA DA SILVA (AUTOR)

NELSON BARBOSA SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADERMO MUSSI OAB - SP74279 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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CLAUDIO CORREIA CARNEIRO (RÉU)

 

Cite-se a parte ré para que compareça a sessão de conciliação e/ou 

mediação designada para o dia 03 de agosto de 2018, às 15h000, 

devidamente acompanhada por seu advogado, a ser realizada pelo 

Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC desta Comarca, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, devendo o(a) réu(ré) ser citado(a) com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência. Intime-se o autor, na pessoa do seu advogado, nos 

termos do §3º, do art. 334 do CPC. As partes poderão constituir 

representante, por meio de procuração específica com poderes para 

negociar e transigir (§10, art. 334, do CPC). Advirto as partes que o seu 

não comparecimento injustificado à oralidade é considerado ato atentatório 

à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a qual 

será revertida em favor do Estado. Obtida a autocomposição, a minuta do 

acordo deverá ser imediatamente encaminhada para esta Magistrada para 

homologação. Não obtida a autocomposição, sairá a parte ré devidamente 

intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, 

sob de pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora (art. 344, do CPC). Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se, com urgência. Mirassol D’ Oeste – MT, 24 de maio de 2018 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000525-22.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

D. M. D. O. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO OAB - MT24525/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. T. D. (REQUERIDO)

 

Cite-se a parte ré para que compareça a sessão de conciliação e/ou 

mediação designada para o dia 27 de julho de 2018, às 14h30 

devidamente acompanhada por seu advogado, a ser realizada pelo 

Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC desta Comarca, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, devendo o(a) réu(ré) ser citado(a) com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência. Intime-se o autor, na pessoa do seu advogado, nos 

termos do §3º, do art. 334 do CPC. As partes poderão constituir 

representante, por meio de procuração específica com poderes para 

negociar e transigir (§10, art. 334, do CPC). Advirto as partes que o seu 

não comparecimento injustificado à oralidade é considerado ato atentatório 

à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a qual 

será revertida em favor do Estado. Obtida a autocomposição, a minuta do 

acordo deverá ser imediatamente encaminhada para esta Magistrada para 

homologação. Não obtida a autocomposição, sairá a parte ré devidamente 

intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, 

sob de pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora (art. 344, do CPC). Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se, com urgência. Mirassol D’ Oeste – MT, 16 de maio de 2018 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 233077 Nr: 3644-13.2015.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdLCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102, Suellen Menezes Barranco - OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:MT 11.473/A

 Intimar os advogados das partes sobre a sentença de fls. 183, cujo 

dispositivo transcrevo:”Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha 

de Bens proposta por Maria de Lourdes Catellan Silva, em face de Valdir 

Aparecido da Silva, aviada com escopo de obter tutela judicial específica, 

tendo as partes pugnado pela homologação do acordo de fls. 

180/182.Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por 

finalidade justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios 

que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição 

entre as partes nada mais resta senão homologá-la.Pelo exposto, com 

fundamento no inciso III do artigo 487, “b” do NCPC,HOMOLOGO a 

autocomposição em todos os seus termos e cláusulas e SUSPENDO o 

presente feito até que se cumpra integralmente o presente 

acordo.Consigno ainda que em caso de descumprimento do aludido 

acordo, as partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para 

eventual execução. Tendo em vista que as partes entraram em acordo 

antes de ter sido prolatada sentença aos autos, as partes ficam 

dispensadas do pagamento de custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 90, §3° do CPC.Transitado em julgado, proceda a Secretaria 

com o arquivamento dos autos com as baixas e anotações necessárias.P. 

R. I. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste - MT, 11 de junho de 2018.Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 246422 Nr: 1347-62.2017.811.0011

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHdSC, ÍAdO, RRdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO BATISTA RODRIGUES - 

OAB:18453

 Intimar o advogado do autor Carlos Henrique dos Santos Cintra para 

apresentar memoriais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 230502 Nr: 2072-22.2015.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Mecias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor que foi expedido o alvará eletrônico de fls.93, 

de nº406329-5/2018 de valor R$1.149,71.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 238814 Nr: 2174-10.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Robson dos Reis Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson dos Reis Silva - 

OAB:19.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor que foi expedido o alvará eletrônico de fls.35, 

de nº407982-5/2018 de valor R$4.027,29.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 195927 Nr: 3670-79.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Robson dos Reis Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maikon Carlos de Oliveira - 

OAB:13164-B/MT, Robson dos Reis Silva - OAB:19.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT 12-208-A

 Intimar os advogados das partes que foi expedido o alvará eletrônico de 

fls.235 para Maikon Carlos De Oliveira, de nº336555-7/2017 de valor 
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R$1.710,32, e alvará eletrônio de fls.236 para Banco do Brasil S/A, DE 

Nº407998-1/2018 de valor R$104.913,92.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 228985 Nr: 1268-54.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Unimed Vale do Jauru - Cooperativa de Trabalho Médico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hanna Kágiza Pomar Nogueira 

Braga - OAB:19.103, Silvoney Batista Anzolin - OAB:8122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Rodrigues da Silva 

- OAB:17.872

 Intimar o advogado do autor para manifestar-se sobre a petição do 

Município de fls 239/246, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 247412 Nr: 1823-03.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria Dias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:11.473-B

 Intimar o advogado do requerido sobre o despacho de fls. 124/125, cujo 

dispositivo transcrevo:À vista do exposto indefiro o pleito de 

impenhorabilidade de bem encartado às fls. 116/118, haja vista o 

embargante não ter trazido aos autos provas ou documentos capazes de 

demonstrar a necessidade exclusiva de tal bem ao regular exercício de 

seu labor.Quanto ao valor atribuído ao bem penhorado, intime-se o oficial 

de justiça que realizou o auto de penhora e avaliação realizado às fls. 

112/114, para que esclareça se realmente o valor atual do bem 

corresponde ao indicado no laudo, no prazo de 15 (quinze) dias..."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 155110 Nr: 1879-12.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdSC, MCRS, MCRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Alessandra Ferreira - 

OAB:18.996, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA DAS GRAÇAS VIEIRA 

BARCELOS - OAB:245363

 Intimar o advogado do autor sobre a decisão de fls. 128, cujo teor 

transcrevo:" Código nº 155110 Manifeste-se a exequente à respeito da 

petição de fls. 112 e seguintes, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 04 de maio de 2018.Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237352 Nr: 1436-22.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Aparecida Aguiar Ribeiro, Umberto Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os advogados dos autores do despacho de fls. 516, cujo teor 

transcrevo:Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Justiça do 

Estado de Mato Grosso.Em nada sendo requerido pelas partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as baixas anotações 

necessárias.Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 30 de maio de 2018.Edna 

Ederli Coutinho Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 238266 Nr: 1908-23.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noeli Gonzaga da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Habitação Popular do Estado de 

Mato Grosso, Elonet Habitação, MT Fomento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Peruchi de Matos - 

OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor de que foi designado para o dia 18/07/2018 

as 14 horas e 30 minutos para a realização da audiência designada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 102555 Nr: 852-62.2010.811.0011

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilson Tomaz da Silva Junior 

- OAB:23.151

 Intimar o advogado do requerido sobre a sentença de fls. 80, cujo teor 

transcrevo:”Conforme manifestação do exequente à fl. 78, vislumbra-se 

que o executado efetivou o pagamento do débito reclamado na petição 

inicial.Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, 

sendo a extinção do feito medida que sobressai.Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em face do pagamento 

integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de 

Processo Civil.Condeno a parte executada ao pagamento de custas e 

despesas processuais.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as 

anotações e baixas necessárias.P. R. I. C. Mirassol D’ Oeste - MT, 09 de 

maio de 2018.Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 248480 Nr: 2318-47.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Biribili da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aruana Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Cesar da Costa - 

OAB:15.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A

 Intimar os advogados das partes sobre a sentença de fls. 326/329, cujo 

dispositivo transcrevo:"...Ante o exposto, apesar da identificação dos 

requisitos ensejadores para o recebimento de indenização do seguro 

obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na peça inicial, com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, eis que os valores 

apurados no decorrer do trâmite processual são superiores aos que já 

foram pagos pela via administrativa ao autor. Condeno o requerente ao 

pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao pagamento 

de honorários de sucumbência, verba esta que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, contudo, suspendo a exigibilidade de tal 

obrigação, pois a parte é beneficiária da Justiça gratuita..."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 230370 Nr: 2001-20.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a sentença de fls. 58, cujo teor 

transcrevo:"Conforme se infere à fl. 57, vislumbra-se que o executado 

efetivou o pagamento do débito reclamado nos autos, não havendo verbas 
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a serem adimplidas.

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, sendo 

a extinção do feito medida que sobressai.Ante o exposto, JULGO EXTINTO 

o presente feito, com resolução do mérito, em face do pagamento integral 

do débito, com supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo 

Civil.Isento a parte requerida de custas e despesas processuais, na forma 

da Lei Estadual nº. 7.603/2001.Preclusas as vias recursais, arquivem-se 

os autos.P. R. I. C.Mirassol D’ Oeste/MT, 13 de junho de 2018.Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 143910 Nr: 3970-12.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adebar Luiz Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO MARCONI AMARAL - 

OAB:21.464, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a sentença de fls. 196, cujo teor 

transcrevo:"Conforme se infere à fl. 194, vislumbra-se que o executado 

efetivou o pagamento do débito reclamado nos autos, não havendo verbas 

a serem adimplidas.

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, sendo 

a extinção do feito medida que sobressai.Ante o exposto, JULGO EXTINTO 

o presente feito, com resolução do mérito, em face do pagamento integral 

do débito, com supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo 

Civil.Isento a parte requerida de custas e despesas processuais, na forma 

da Lei Estadual nº. 7.603/2001.Preclusas as vias recursais, arquivem-se 

os autos.P. R. I. C.Mirassol D’ Oeste/MT, 13 de junho de 2018.Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 209923 Nr: 1948-73.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Claudemir dos Santos Gianini, Valdemir dos Santos 

Gianini, Ordalina dos Santos Gianini, Viviane dos Santos Gianini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, Najla Milena Castro da Silva - OAB:13.630, 

RODOLFO MARCONI AMARAL - OAB:21.464, Valéria Aparecida Soldá 

de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a sentença de fls. 139, cujo teor 

transcrevo:"Conforme se infere à fl. 138, vislumbra-se que o executado 

efetivou o pagamento do débito reclamado nos autos, não havendo verbas 

a serem adimplidas.

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, sendo 

a extinção do feito medida que sobressai.Ante o exposto, JULGO EXTINTO 

o presente feito, com resolução do mérito, em face do pagamento integral 

do débito, com supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo 

Civil.Isento a parte requerida de custas e despesas processuais, na forma 

da Lei Estadual nº. 7.603/2001.Preclusas as vias recursais, arquivem-se 

os autos.P. R. I. C.Mirassol D’ Oeste/MT, 13 de junho de 2018.Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 140454 Nr: 3143-98.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogeria de Souza Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miriele Garcia Ribeiro - 

OAB:10.636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a sentença de fls. 155, cujo teor 

transcrevo:"Conforme se infere à fl. 148, vislumbra-se que o executado 

efetivou o pagamento do débito reclamado nos autos, não havendo verbas 

a serem adimplidas.

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, sendo 

a extinção do feito medida que sobressai.Ante o exposto, JULGO EXTINTO 

o presente feito, com resolução do mérito, em face do pagamento integral 

do débito, com supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo 

Civil.Isento a parte requerida de custas e despesas processuais, na forma 

da Lei Estadual nº. 7.603/2001.Preclusas as vias recursais, arquivem-se 

os autos.P. R. I. C.Mirassol D’ Oeste/MT, 30 de maio de 2018.Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250993 Nr: 3540-50.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivone Barbosa Garcia Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12560, Marcelo Alvaro Campos das Neves Ribeiro - 

OAB:15.445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que informe o endereço 

atualizado da parte requerida, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250522 Nr: 3291-02.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alenizio Souza Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13.637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a sentença de fls. 75/79, cujo 

dispositivo transcrevo:"...Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos vertidos na inicial, com fundamento no art. 487, 

I do Código de Processo Civil, para o fim de determinar que o requerido 

Município de Mirassol d’Oeste averbe o tempo de serviço público prestado 

pelo requerente Alenizio Souza Gomes, sob qualquer regime, para fins de 

adicional por tempo de serviço, assim como incorpore o referido adicional 

à sua remuneração cujo percentual deverá ser aferido em sede de 

liquidação de sentença, com seus respectivos reflexos em décimo terceiro 

salário, férias e seu terço constitucional, posteriores a 24/07/2012. Diante 

da sucumbência reciproca, condeno a parte autora ao pagamento de 20% 

(vinte por cento) das custas e despesas processuais, assim como 

honorários de sucumbência, cujo percentual deverá ser apurado em sede 

de liquidação de sentença. Suspendo a exigibilidade, com fundamento no 

art. 98, §3º do Código de Processo Civil..."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 252206 Nr: 4182-23.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noemi Alves da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a sentença de fls. 100/103, cujo 

dispositivo transcrevo:”...Diante do exposto, e com fulcro no art. 59 da Lei 

nº 8.213/91, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

condenar o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) ao pagamento do 

beneficio de aposentadoria por invalidez, no valor do salário mínimo, 

inclusive 13º (décimo terceiro) salário, uma vez que restou configurada 

sua incapacidade total e permanente.Para o início do benefício fixo a data 

do requerimento administrativo, qual seja, 27 de abril de 2017.Por força do 

artigo 1.288 da CNGJ declaro: I – Noemi Alves da Cruz; II - benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez; III - no valor do salário 

mínimo; IV – 27 de abril de 2017; V - no valor do salário mínimo; VI – 27 de 
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abril de 2017..."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255298 Nr: 5713-47.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Maria de Jesus Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei Costa Takaki - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a sentença de fls. 64, cujo teor 

transcrevo:"DELIBERAÇÔESConsiderando que esta é a segunda audiência 

designada para oitiva das testemunhas e a parte autora não comparece, 

mostra-se o desinteresse do autor ao prosseguimento da ação, assim, 

verifico que a extinção do feito é medida que se impõe. À luz do exposto, 

ante a ausência injustificada da parte autora na presente audiência, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, III do Novo Código de Processo Civil. Condeno a 

parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais. No 

entanto, suspendo sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do Código 

de Processo Civil. Publicada em audiência. Após o trânsito em julgado, e 

nada sendo requerido arquive-se com as baixas e anotações de estilo. 

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado este termo, que, lido e achado 

conforme, vai assinado pelos presentes.Edna Ederli Coutinho Juíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 245196 Nr: 640-94.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iuri Seror Cuiabano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricci Garcia - OAB:15078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a sentença de fls. 83/89, cujo 

dispositivo transcrevo:"...Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 

487, I do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos vertidos na inicial para 

condenar o Município De Mirassol d’Oeste a pagar ao autor as diferenças 

resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no ano de 

1994, no período compreendido aos cinco últimos anos ao ajuizamento da 

presente ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito 

décimos por cento), que deverá incidir sobre todas as parcelas 

percebidas autor no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias 

(terço constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou 

benefício assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar 

definitivamente nos vencimentos da requerente referido percentual, cujo 

saldo deverá ser apurado em liquidação de sentença, excluindo-se, por 

evidente, as parcelas prescritas (Súmula 85 do STJ).Em relação às 

diferenças apuradas deverá incidir correção monetária e juros pelo índice 

oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos 

termos da Emenda Constitucional nº 62/2009..."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 200225 Nr: 83-15.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Cupertino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 Intimar os advogados das partes sobre a sentença de fls. 878, cujo teor 

transcrevo:Intime-se a parte autora sobre petição de fls. 175/177, no 

prazo de 15 (quinze) dias, implicando a ausência de manifestação em 

anuência tácita ao cumprimento integral do débito.Cumpra-se.Mirassol 

D’Oeste/MT, 11 de junho de 2018.Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 244061 Nr: 58-94.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdomiro Ferreira de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a sentença de fls. 99, cujo teor 

transcrevo:"Conforme se infere à fl. 95, vislumbra-se que o executado 

efetivou o pagamento do débito reclamado nos autos, não havendo verbas 

a serem adimplidas.

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, sendo 

a extinção do feito medida que sobressai.Ante o exposto, JULGO EXTINTO 

o presente feito, com resolução do mérito, em face do pagamento integral 

do débito, com supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo 

Civil.Isento a parte requerida de custas e despesas processuais, na forma 

da Lei Estadual nº. 7.603/2001.Preclusas as vias recursais, arquivem-se 

os autos.P. R. I. C.Mirassol D’ Oeste/MT, 13 de junho de 2018.Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 235198 Nr: 270-52.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noeli Martins Rodrigues, Nivia Alves Martins Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a sentença de fls. 131/133, cujo 

dispositivo transcrevo:"...Diante do exposto, RECHAÇO a impugnação de 

fls. 123/124.

N’outro giro, passo a análise da demanda.A Lei nº 8.742/1993 – Lei 

Orgânica da Assistência Social regula o benefício assistencial em 

questão, estabelecendo como requisitos à sua concessão: a) idade 

superior a sessenta e cinco anos (alteração decorrente da Lei nº 

10.741/2003 – Estatuto do Idoso) ou deficiência que acarrete incapacidade 

para a vida independente e para o trabalho, comprovada mediante laudo 

médico; b) ausência de meios para prover a própria manutenção ou de 

tê-la provida pela família; e c) renda familiar per capita inferior a ¼ (um 

quarto) de salário-mínimo.Tal benefício é inacumulável com qualquer outro 

no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo a assistência à 

saúde (art. 20, § 4º, da Lei nº 8.742/1993), sujeitando-se à revisão a cada 

dois anos para avaliação da continuidade das condições que lhe deram 

origem (art. 21, “caput”).Do exposto, resulta que a concessão do benefício 

está condicionada à prova de que a pessoa é portadora de deficiência e 

não possua outro meio de prover a própria subsistência, nem de tê-la 

provida por sua família. Passa-se, assim, à análise dos requisitos legais no 

caso dos autos.No entanto, pela leitura do laudo médico pericial encartado 

aos autos (fls. 113/121), o “expert” não aferiu a deficiência ou 

incapacidade definitiva alegada pela autora, concluindo que: “(...) concluo 

que a patologia que apresenta a Periciada não a enquadra como deficiente 

para o recebimento do benefício BPC/LOAS (cf. fl. 118...

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 235053 Nr: 184-81.2016.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias José dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Davi Pereira Alves - Procurador 

Federal - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11574, Giuseppe Zampieri - OAB:10.603

 Intimar o advogado do requerido sobre a sentença de fls. 65, cujo teor 

transcrevo:”Conforme se infere à fl. 64, vislumbra-se que o executado 
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efetivou o pagamento do débito reclamado nos autos, não havendo verbas 

a serem adimplidas.Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai.Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em 

face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil.Isento a parte requerida de custas e 

despesas processuais, na forma da Lei Estadual nº. 7.603/2001.Preclusas 

as vias recursais, arquivem-se os autos.P. R. I. C.Mirassol D’ Oeste/MT, 11 

de junho de 2018.Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 154996 Nr: 1653-07.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Edna Leonardi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio José Columbano Monez 

- OAB:8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a sentença de fls. 135, cujo teor 

transcrevo:”Conforme se infere à fl. 136, vislumbra-se que o executado 

efetivou o pagamento do débito reclamado nos autos, não havendo verbas 

a serem adimplidas.

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, sendo 

a extinção do feito medida que sobressai.Ante o exposto, JULGO EXTINTO 

o presente feito, com resolução do mérito, em face do pagamento integral 

do débito, com supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo 

Civil.Isento a parte requerida de custas e despesas processuais, na forma 

da Lei Estadual nº. 7.603/2001.Preclusas as vias recursais, arquivem-se 

os autos.P. R. I. C.Mirassol D’ Oeste/MT, 15 de junho de 2018.Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 168546 Nr: 3496-07.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a sentença de fls. 150, cujo teor 

transcrevo:”Conforme se infere à fl. 149, vislumbra-se que o executado 

efetivou o pagamento do débito reclamado nos autos, não havendo verbas 

a serem adimplidas.

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, sendo 

a extinção do feito medida que sobressa.Ante o exposto, JULGO EXTINTO 

o presente feito, com resolução do mérito, em face do pagamento integral 

do débito, com supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo 

Civil.Isento a parte requerida de custas e despesas processuais, na forma 

da Lei Estadual nº. 7.603/2001.Preclusas as vias recursais, arquivem-se 

os autos.P. R. I. C.Mirassol D’ Oeste/MT, 15 de junho de 2018.Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 25336 Nr: 2701-11.2006.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Olimpia Paulina de Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a sentença de fls. 228, cujo teor 

transcrevo:”Conforme se infere à fl. 227, vislumbra-se que o executado 

efetivou o pagamento do débito reclamado nos autos, não havendo verbas 

a serem adimplidas.

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, sendo 

a extinção do feito medida que sobressai.Ante o exposto, JULGO EXTINTO 

o presente feito, com resolução do mérito, em face do pagamento integral 

do débito, com supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo 

Civil.Isento a parte requerida de custas e despesas processuais, na forma 

da Lei Estadual nº. 7.603/2001.Preclusas as vias recursais, arquivem-se 

os autos.P. R. I. C.Mirassol D’ Oeste/MT, 15 de junho de 2018.Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 242159 Nr: 3968-66.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conceição de Lourdes Bertoldi Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Cofins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13.630, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16846, Rubens Gaspar Serra - OAB:SP 119.859

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls. 127, cujo teor/dispositivo transcrevo:"Defiro o pedido formulado às fls. 

126/127, razão pela qual intime-se as partes para que forneçam os 

documentos indicados à fl. 126, no prazo de 15 (quinze) dias, bem ainda 

intime-se a parte autora acerca do consignado à fl. 127 para que seja 

realizada a colheita de peças teste para a perícia em comento."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256400 Nr: 236-09.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Martiniano de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Santos de Paula - 

OAB:20.135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a sentença de fls. 55/58, cujo 

dispositivo transcrevo:”...Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial para condenar o requerido a conceder a aposentadoria por 

idade rural ao autor, no valor de um salário mínimo vigente, bem como 

décimo terceiro salário. Para a data de início do benefício fixo a data do 

requerimento administrativo do benefício, qual seja, 06 de dezembro de 

2017.

 Por força do art. 1.288 da CNGJ declaro: I – João Martiniano de Souza; II – 

benefício previdenciário de aposentadoria por idade rural; III - no valor de 

um salário mínimo vigente; IV – 06 de dezembro de 2017; V – no valor de 

um salário mínimo vigente; VI – 06 de dezembro de 2017....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 239145 Nr: 2314-44.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helio Dionizio Ramalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre o despacho de fls. 114, cujo teor 

transcrevo:”Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região.Em nada sendo requerido pelas partes no 

prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as baixas 

anotações necessárias.Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 15 de junho de 

2018.Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 193338 Nr: 3203-03.2013.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosangela Aparecida Joaquim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alceu Dalle Laste - 
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Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeremias da Cruz Dias - 

OAB:13326

 Intimar o advogado do requerido sobre o despacho de fls. 45, cujo teor 

transcrevo:”Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região.Em nada sendo requerido pelas partes no 

prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as baixas 

anotações necessárias.Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 15 de junho de 

2018.Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 236122 Nr: 793-64.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicero Galdino do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre o despacho de fls. 77, cujo teor 

transcrevo:”Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região.Em nada sendo requerido pelas partes no 

prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as baixas 

anotações necessárias.Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 15 de junho de 

2018.Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 242371 Nr: 4065-66.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anita de Souza Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laudison Moraes Coelho - 

OAB:19.353, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre o despacho de fls. 118, cujo teor 

transcrevo:”Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região.Em nada sendo requerido pelas partes no 

prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as baixas 

anotações necessárias.Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 15 de junho de 

2018.Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 243217 Nr: 4554-06.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 100/104, 

cujo teor/dispositivo transcrevo: "Diante do exposto, e com fulcro no art. 

59 da Lei nº 8.213/91, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para condenar o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) ao pagamento 

ao requerente do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, 

José Ribeiro da Silva, no valor do salário-de-contribuição (a ser calculado 

pelo INSS), inclusive 13º (décimo terceiro) salário, uma vez que restou 

configurada sua incapacidade parcial e permanente. Para o início do 

benefício fixo a data do requerimento administrativo, qual seja, 30 de 

setembro de 2015 (cf. fl. 18). Por força do art. 1.288 da CNGJ declaro: I – 

José Ribeiro da Silva; II - benefício previdenciário de aposentadoria por 

invalidez; III - valor do salário-de-contribuição (a ser calculado pelo INSS); 

IV – 30 de setembro de 2015; V - valor do salário-de-contribuição (a ser 

calculado pelo INSS); VI – 30 de setembro de 2015."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 212902 Nr: 2529-88.2014.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Oliveira Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que adeque seu pedido, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237494 Nr: 1522-90.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TOSTES CARDOSO - 

OAB:6635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio Novaes Andrade - 

OAB:187.479 SP, Paulo Clécio Ferlin - OAB:12.564

 Intimar os advogados das partes que a audiência designada para o dia 

03/07/2018, foi redesigada para o dia 05/07/2018 as 16:00 horas, 

conforme determinado no R. Despacho de fls. 1626, cujo dispositivo 

transcrevo:" Código 237494. Considerando que esta magistrada estará de 

licença médica na data designada neste feito para a realização da 

audiência, redesigno a solenidade para o dia 05 de julho de 2018, às 16 

horas. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste, 18 de junho de 2018. Edna Ederli 

Coutinho, Juíza de direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 182922 Nr: 1463-10.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHOO, Tatiane de Melo Orlando

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Intimar a advogada do requerente de que foi designado para o dia 

07/08/2018 as 13:15 horas para a realização da audiência designada, 

devendo comparecer devidamente acompanhado da autora e de suas 

testemunhas, cujo o rol deverá ser apresentado no prazo de cinco dias 

antes da audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259003 Nr: 1413-08.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Devair Bento Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Intimar a advogada do requerente de que foi designado para o dia 

07/08/2018 as 13:30 horas para a realização da audiência designada, 

devendo comparecer devidamente acompanhado da autora e de suas 

testemunhas, cujo o rol deverá ser apresentado no prazo de cinco dias 

antes da audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259161 Nr: 1500-61.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Martins Filho
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para apresentar impugnação a contestação 

ofertada pelo requerido.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000495-84.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS RIBEIRO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ PICOLI HERRERA OAB - MT21121/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISRAEL ALVES DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNA EDERLI COUTINHO

 

Cite-se a parte ré para que compareça a sessão de conciliação e/ou 

mediação designada para o dia 20 de julho de 2018, às15h30, 

devidamente acompanhada por seu advogado, a ser realizada pelo 

Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC desta Comarca, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, devendo o(a) réu(ré) ser citado(a) com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência. Intime-se o autor, na pessoa do seu advogado, nos 

termos do §3º, do art. 334 do CPC. As partes poderão constituir 

representante, por meio de procuração específica com poderes para 

negociar e transigir (§10, art. 334, do CPC). Advirto as partes que o seu 

não comparecimento injustificado à oralidade é considerado ato atentatório 

à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a qual 

será revertida em favor do Estado. Obtida a autocomposição, a minuta do 

acordo deverá ser imediatamente encaminhada para esta Magistrada para 

homologação. Não obtida a autocomposição, sairá a parte ré devidamente 

intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, 

sob de pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora (art. 344, do CPC). Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se, com urgência. Mirassol D’ Oeste – MT, 11 de junho de 2018 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010039-11.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SALUSTIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Considerando o retorno dos Ofício expedidos conforme determinação de 

ID. 12046054, e juntados aos Ids. 13362264 e 13363235, promovo com a 

intimação da parte REQUERENTE para pugnar no que entender de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, em cumprimento ao restante da R. Decisão 

retro mencionada. Mirassol D'Oeste-MT, 19 de junho de 2018. Mayla 

Gimenes de Melo Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010143-71.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZABEL MONTEIRO LANDIVAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYSE FERNANDA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0019206A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOFAIXA TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMANOEL MARCOSFARIAS PINTO OAB - MT0010254S (ADVOGADO)

Outros Interessados:

RUDSON ALAN HOMES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

ANDRE NATALINO MAZZARINI XAVIER (TERCEIRO INTERESSADO)

EDVALDO LEONEL CAETANO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOS CARLOS BEZERRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

ABADIA MARIA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

CERTIDÃO Considerando o aporte das missivas expedidas com a 

finalidade de intimação das testemunhas apresentadas pelas partes, 

consoante Ids. 10447265, 10447276 e 13732976, abram-se vistas 

sucessivas dos autos às partes para que apresentem memoriais finais, no 

prazo legal, consoante R. Decisão de ID. 12549359. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 19 de junho de 2018. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-75.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY REMEDIO SABINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1000224-75.2018.8.11.0011 Vistos, etc. Tendo em vista 

que os requeridos não cumpriram a liminar deferida nos autos, consistente 

no fornecimento do medicamento indicado na inicial, de uso contínuo, 

defiro o postulado pela parte requerente Sirley Remédio Sabino, CPF nº 

626.771.791-72, no ID 13410950, a fim de determinar as seguintes 

providências: I - Imediato bloqueio on-line das verbas públicas do Estado 

de Mato Grosso, CNPJ nº 03.507.415/0001-44, agência nº 3834, conta 

corrente nº 1010100-4, na importância de R$ 5.180,00 (cinco mil, cento e 

oitenta reais), conforme valor indicado no orçamento de menor valor 

apresentado pela requerente (ID 12216438), para aquisição de duas 

caixas do medicamento “Evolucumabe (Repatha) 140mg/ml”. II - Após o 

bloqueio e vinculação à Conta Única do Poder Judiciário, deverá a 

Secretaria transferir o respectivo valor à conta bancária informada nos 

autos. Após, intime-se a parte requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

carrear aos autos o comprovante da aquisição do medicamento pleiteado. 

Cumpra-se, URGENTEMENTE. Às providências. Mirassol D’Oeste/MT, 08 de 

junho de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010022-14.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JOAQUIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO OAB - MT0008833A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo com a intimação da parte requerida acerca da 

expedição de Alvará de Levantamento de depósito judicial, juntado ao ID. 

13745356 dos presentes autos, no valor de R$ 790,87 (setecentos e 

noventa reais e oitenta e sete centavos), o qual foi transferido para a 

conta bancária da parte requerida Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia.

3ª Vara Criminal

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 248699 Nr: 2440-60.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deyvison Barreto de Souza - 

OAB:23202, Emerson Rodrigues da Silva - OAB:17.872, MÁRCIO 

JOSÉ DA SILVA - OAB:16.225

 Certifico que procedo com a intimação do representante legal do réu, a fim 

de manifestar acerca dos documentos juntados pelo Ministério Publico, as 

fls. 73/77.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 249327 Nr: 2740-22.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Victor Gallo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Martinez - 

OAB:13.681

 PROCESSO/CÓD. Nº 249327

 Vistos, etc.

Defiro o pedido pleiteado pelo Ministério Público à fl.82, pelo que determino 

que seja oficiada a Secretaria Municipal de Administração de Mirassol D’ 

Oeste/MT a fim de informar se o reeducando Carlos Victor Gallo de 

Oliveira está comparecendo frequentemente para o cumprimento da pena 

imposta.

Após, volvam-me conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 249147 Nr: 52-71.2015.811.0039

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio de Souza Caldeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:21379/O

 PROCESSO/CÓD. Nº 249147

Vistos, etc.

Nos termos previstos no artigo 50 do Código Penal, e em consonância com 

a cota ministerial de fl. 359, defiro o pedido de parcelamento da multa na 

forma requerida à fl. 358.

Intime-se o apenado para que inicie o pagamento das parcelas, informando 

que referida quantia será revertida ao Fundo Penitenciário de Mato Grosso 

- FUNPEN/MT, conforme art. 2º, da Lei Complementar Estadual nº 498, de 

04 de julho de 2013, devendo proceder com o recolhimento mediante guia 

a ser retirada na escrivania deste Juízo.

 Após o referido recolhimento, o recuperando deverá tirar uma cópia do 

comprovante de pagamento e juntar a referida cópia neste processo, todo 

mês, entre os dias 01 e 10 de cada mês.

Transcorrido aludido prazo sem pagamento da multa, nos termos do art. 

51, do CP, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se as 

normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública. Para tanto, 

expeça-se e encaminhem a certidão da divida ativa à Procuradoria Geral 

do Estado.

 Com o adimplemento da multa ou expedida certidão da dívida ativa, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 257775 Nr: 829-38.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Miranda das Chagas, José Alves 

Ferreira Júnior, Marcio Cesar de Araujo Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GOMES DE CARVALHO 

- OAB:19970/O, IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - OAB:24525

 PROCESSO/CÓD. Nº 257775

 Vistos, etc.

Considerando que a genitora do acusado Márcio Cesar de Araújo Silva 

esta possivelmente ocultando este para não ser citado, defiro a cota 

ministerial de fl. 128 e determino que seja expedida carta precatória para 

Comarca de Várzea Grande no mesmo endereço para que proceda-se 

com a citação do réu por hora certa conforme 362 do CPP.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 18 de junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 109141 Nr: 5541-74.2017.811.0086

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Alfeo Boscoli Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação do Requerente sobre as fls. 17-18, 

que o pedido de restituição foi restituído em 08/05/2018, valor R$ 3.672,77, 

conforme informação do FUNAJURIS, e poderá ser visualizado todos os 

a n d a m e n t o  a t r a v é s  d o  s i t e 

h t tp : / / c ia . t jmt . jus .b r /Pub l i co /Consu l taPub l i ca / Index .aspx . .  C IA: 

0708188-64.2018.8.11.0086.

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001073-16.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDETE ESPINDOLA CECHET (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos etc. Obedecidas às exigências legais previstas no art. 701 

e seguintes do Código de Processo Civil, expeça-se mandado monitório de 

pagamento, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do pedido inicial. 

Nesse prazo, poderá, ainda, a parte Requerida oferecer embargos 

monitórios, que suspenderão a eficácia do mandado inicial, advertindo-a 

que não sendo eles apresentados, constituir-se-á titulo executivo judicial. 

Advirto, ainda, que o pagamento imediato do título pelo réu isentará ele de 

custas e somente terá que pagar honorários no valor de 5% (cinco por 

cento) do valor da causa, nos termos do art. 701 e § 1º. Em caso de 

inércia será constituído título judicial, ficando desde logo o Requerido 

intimado de que com a referida constituição haverá majoração de 

honorários para 10% do valor da causa e aplicação de multa em 10% do 

valor da causa. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Nova Mutum/MT, 19 de junho 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito
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Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000654-93.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IOLANDA NAVARRO FERNANDEZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Cumpra-se decisão de Id. 12945908. Às providências. 

Nova Mutum/MT, 19 de junho de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000682-61.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GELCI PAHIM DE AVILA (EXECUTADO)

MARILSA APARECIDA AVILA VIECELI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE Nº 

1000682-61.2018.811.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000701-67.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DOMINGOS DOS SANTOS (EXECUTADO)

E. J. SANTOS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE: 

1000701-67.2018.811.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da guia para a expedição da Certidão 

Premonitória, ora deferida (id. 13349678), referida guia encontra-se 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Gestora de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111305 Nr: 6722-13.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Tapias Tetilla

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Agostinho Borsato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO REIS BREGUNCI - 

OAB:9962/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da diligência negativa do Oficial de Justiça juntada às 

fls. 12, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 114358 Nr: 937-36.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Casanova

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da diligência negativa do Oficial de Justiça juntada às 

fls. 19, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 92450 Nr: 1479-25.2016.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Centro Norte - BANCO SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darcy Maciel Costa, Carlos Roberto Sabo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Chaves Dias Delabary - 

OAB:RS 90.693, Everton Luis Dourado Trindade - OAB:RS 32.280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da diligência negativa do Oficial de Justiça juntada às 

fls. 27, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 75329 Nr: 3884-39.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A (Antigo Banco Itau S/A)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Transportes Ltda, Marlon Cristiano Buss, 

Adir Freo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:MT 11.876-A, Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Considerando que os endereços constantes às fls. 63/65 são os mesmos 

já apresentados nos autos, nos termos da legislação vigente e do Artigo 

1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para 

imprensa com a finalidade de intimar a parte exequente, por seus 

advogados, para que requeira o que entender de direito, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 35638 Nr: 1976-54.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nortox S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Gilberto Bettiato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Henrique Stoeberl - 

OAB:PR-5792

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 104341 Nr: 2927-96.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Luiz Corlassoli, Carmem Valdameri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Piva Battaglini, Renato Alves de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Henrique de Souza 

Machado - OAB:23206/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Piacentini - 

OAB:MT 7170-B

 Vistos, etc.

De proêmio, no tocante ao Recurso de Agravo de Instrumento informado 

às fls. 252/254, a teor do art. 1.018, § 1°, do Código de Processo Civil, 

mantenho a decisão agravada pelas razões fáticas e jurídicas que a 

embasaram, quando, então, indefiro o pedido de item “b” da contestação à 

fl. 285.

Ademais, intime-se a parte Autora para que no prazo legal, caso queira, 

apresente impugnação à contestação.

De mais a mais, considerando a manifestação da parte Requerente à fl. 

250, e verificando possibilidade de transação entre as partes, designo 

audiência de conciliação para o dia 16 de julho de 2018, às 16h30min, pelo 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania.

Intimem-se as partes por DJE, via Advogados constituídos nos autos, 

salientando que deveras importante à presença das partes na audiência, 

salvo se os Advogados tiverem poderes para transigir.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000925-05.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GASIELE LEAL MARTINS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT0004979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA 

MUTUM, SR. GEDER LUIZ GENZ (IMPETRADO)

PREFETO MUNICIPAL DE NOVA MUTUM-MT, SR. ADRIANO PIVETTA 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por 

Gasiele Leal Martins, em desfavor do Secretário Municipal de 

Administração do Município de Nova Mutum – Sr. Geder Luiz Genz, e 

Prefeito Municipal de Nova Mutum – Sr. Adriano Pivetta. Em suma, 

dessume-se da exordial que postula a impetrante pela concessão de 

liminar para fins de compelir os impetrados a emitirem o ato administrativo 

de declaração de vacância do cargo público para posse em cargo público 

inacumulável, a fim de lhe garantir eventual recondução, dentre outros 

pedidos. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. Decido. Para 

a concessão da medida liminar em Mandado de Segurança devem 

concorrer 02 (dois) requisitos legais, quais sejam: a) relevância dos 

fundamentos em que se assenta o pedido inicial; e b) que haja 

possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao direito da parte 

Impetrante, ou dano de difícil reparação, se for mantido o ato coator até a 

sentença final, ou se o provimento jurisdicional instado só lhe for 

reconhecido na sentença final de mérito (artigo 7º, inciso III, da Lei 

12.016/2009). “In casu”, a análise dos fatos narrados e dos documentos 

acostados à inicial permitem constatar a relevância dos fundamentos em 

que se assenta o pedido inicial, ao menos em sede de consignação 

sumária. Vejamos. Constata-se que o art. 34 da Lei Complementar 

Municipal n. 064/2010 a qual dispõe acerca do plano de carreira dos 

profissionais da educação básica do Município de Nova Mutum menciona 

os casos em ocorrerá vacância. “Art. 34 A vacância do cargo público 

decorrerá de: I - Exoneração; II - Demissão; III - Transferência; IV - 

Readaptação; V - Aposentadoria; VI - Posse em outro cargo inacumulável; 

e VII - Falecimento.” Uma vez declarada a vacância, surgiria para o 

servidor o direito à eventual recondução, instituto que também encontra-se 

previsto e regulamentado na Legislação Municipal (Lei Complementar 

Municipal n. 064/2010), conforme segue abaixo. Art. 28 Recondução é o 

retorno do Profissional da Educação Básica estável ao cargo 

anteriormente ocupado e decorrerá de: I - Inabilitação em estágio 

probatório relativo a outro cargo; II - Reintegração do anterior ocupante. 

Parágrafo único. Encontrando-se, provido o cargo de origem, o 

profissional da Educação Básica será aproveitado em outro cargo e 

deverá, no que couber, atender aos critérios estabelecidos no Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Nova Mutum. Contudo, em 

que pese a existência de previsão legal, vislumbra-se dos autos que tendo 

a impetrante postulado administrativamente pela declaração de vacância 

ante a posse em outro cargo inacumulável, a parte Impetrada indeferiu o 

pleito e apresentou como justificativa o fato do outro cargo pertencer a 

esfera administrativa diversa (estadual). Pois bem. Tendo em vista a 

existência de previsão legal, tenho que não se deve impor ao servidor 

público municipal abrir mão do cargo no qual se encontra estável, quando 

empossado em outro cargo público inacumulável antes de alcançada a 

nova estabilidade, por se tratar de situação temerária e que pode 

representar um prejuízo imensurável ao cidadão. Uma vez verificado o 

direito à vacância (em face da posse em novo cargo não acumulável), 

deve ser garantido ao agente público, se vier a ser inabilitado no estágio 

probatório ou dele desistir, a recondução ao cargo originariamente 

investido. O indeferimento do pedido de vacância por parte da Impetrada, 

aparentemente está eivado de ilegalidade, visto que a Lei não faz restrição 

à declaração de vacância aos casos de ocupação de cargo em esfera 

administrativa diversa, não sendo pertinente restringir direito onde a lei não 

restringe. Neste sentido, vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

MANDADO DE SEGURANÇA – APROVAÇÃO EM OUTRO CARGO 

INACUMULÁVEL – VACÂNCIA – POSSIBILIDADE DE RECONDUÇÃO EM 

CASO DE INABILITAÇÃO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO – PREVISÃO LEGAL 

– PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. A teor do art. 18 da LC 107/2006 de 

Dourados, aplicável por força do art. 57 da Lei Municipal n. 3.595/2012, a 

vacância gerada pela posse em outro cargo público inacumulável não 

acarreta no rompimento imediato do vínculo mantido com a Administração 

Pública Municipal, podendo ser reconduzido ao cargo anterior se 

inabilitado no estágio probatório do novo cargo (...). (TJMT – AI 

14047635920178120000 MS 1404763-59.2017.8.12.0000 – Des. Dorival 

Renato Pavan – Data: 09/08/2017). “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE 

SEGURANÇA. APELAÇÃO CIVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ATO DA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE VACÂNCIA. 

PROFESSORA DA REDE PÚBLICA. POSSE NO CARGO DE AGENTE DE 

POLÍCIA FEDERAL. CARGOS INACUMULÁVEIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 

CONCESSÃO DA SEGURANÇA. (...) A posse de servidor público do 

Distrito Federal em outro cargo inacumulável, mesmo que em esfera 

administrativa diversa, autoriza a declaração de vacância do cargo.” 

(TJDF – Apelação Cível 387822920088070001 – Data da Publicação: 

26/10/2010). Com isso, tenho que resta demonstrada a probabilidade do 

direito da Impetrante, sendo que o periculum in mora pode ser constatado 

ante ao fato de que em caso de indeferimento da liminar certamente esta 

poderá ser impedida de ser eventualmente reconduzida ao cargo 

anteriormente ocupado. Por assim sendo, a apreciação do pedido liminar 

não comporta maiores delongas, sendo o deferimento deste medida que 

se impõe. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de liminar para determinar 

que a Autoridade Coatora emita o ato administrativo de declaração de 

vacância do cargo público da impetrante para posse ou cargo público 

inacumulável, a fim de lhe garantir eventual recondução, uma vez que 

presentes os requisitos legais, podendo a presente medida ser revogada 

ou modificada posteriormente caso necessário. Notifiquem-se as 

Autoridades Impetradas acerca da presente decisão e a fim de que, no 

prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações que julgarem 

necessárias, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos 

documentos (artigo 7º, da Lei 12.016/2009). Se as informações vierem 

acompanhadas de documentos, diga a impetrante, em 05 (cinco) dias, 

ocasião em que não deve acostar novos documentos, sob pena de 

desentranhamento. Após, manifeste-se o representante do Ministério 

Público (artigo 12, da Lei 12.016/2009). Em seguida, conclusos para 

deliberação. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 18 de junho de 2018. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001042-93.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRAL VEICULOS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELSO LOPES DE CARVALHO OAB - MT3556/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer 

c.c. Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por Central Veículos 

Comércio e Participações, em desfavor de Município de Nova Mutum. Em 

suma, alega o Autor na inicial que venceu processo licitatório realizado 

pela requerida para aquisição de veículos novos, contudo, quando da 

entrega dos veículos, houve a recusa no recebimento sob o argumento de 

que não se enquadravam nos padrões contratados. Informa que mesmo 

tendo se disponibilizado a efetuar os ajustes necessários, a demandada 

por intermédio de processo administrativo rescindiu o contrato e aplicou 

multa à Autora no valor de R$41.065,00 (quarenta e um mil e sessenta e 

cinco reais). Postula a parte postulante em sede de tutela de urgência pela 

suspensão da multa aplicada e determinação para que a ré se abstenha 

de lançar a predita multa em dívida ativa, dentre outros pedidos. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. Decido. Da Tutela de 

Urgência Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a 

requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela 

pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando observar manifesta a 

existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande 

inovação trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade 

aos feitos, bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do 

direito que somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. 

Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter 

“initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão é precedida da 

apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo 

Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade de direito, sendo 

este um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua presença 

necessária para antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. 

Dadas estas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. 

Compulsando-se os autos verifica-se que a parte Autora demonstrou a 

relação jurídica que envolve as partes, de modo que para fins deste juízo 

sumário de cognição, os argumentos expostos na inicial são suficientes à 

demonstração da probabilidade de seu direito, em especial quando 

observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das 

partes em Juízo. Por outro lado, o indeferimento do pedido de tutela de 

urgência formulado na exordial pode, concretamente, aumentar o nível de 

danos decorrentes da inadimplência a um patamar de irreparabilidade, o 

que compromete a eficácia do provimento final. Neste sentido, é 

clarividente que um possível indeferimento do pedido de tutela de urgência 

é mais prejudicial, por ora, à parte Autora. Assim, tenho que a análise do 

pedido liminarmente pleiteado não comporta maiores delongas, sendo o 

seu deferimento medida que se impõe. Frisa-se que a qualquer tempo 

pode ser revogada ou modificada a medida de urgência concedida. 

Ressalta-se que a tutela de urgência fica condicionada a caução, uma vez 

se faz imprescindível como forma de garantir eventual improcedência do 

pedido inicial, especialmente em observância aos princípios do 

contraditório e da ampla defesa, haja vista que a parte Requerida poderá 

provar a regularidade da multa aplicada. Da Caução Como a Lei de 

licitações não prevê a necessidade de caução em dinheiro, pode esta ser 

efetuada por ouros meios, como a entrega de bem móvel, no caso um 

veículo, conforme ofertado nos autos. Ementa: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE MULTA POR 

DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. OFERECIMENTO DE 

IMÓVEL COMO CAUÇÃO PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE, EVITANDO, 

ASSIM, A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. POSSIBILIDADE, EM TESE, 

INCLUSIVE PORQUE O CRÉDITO NÃO É TRIBUTÁRIO (CTN, ART. 151). 

TODAVIA, AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DO BEM OFERECIDO, SEJA 

QUANTO À PROPRIEDADE SEJA QUANTO AO VALOR. RECURSO 

DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70036377711, Primeira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Irineu Mariani, Julgado em 

15/09/2010) Neste contexto, recebo a caução ofertada. Decido. Diante do 

exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de 

urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de Processo Civil, nos 

termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, presente os requisitos 

legais, para fins de: RECEBO A CAUÇÃO conforme ofertada. DETERMINO 

a suspensão da multa administrativa aplicada a parte Autora referente aos 

fatos narrados na petição inicial, bem como determinar que a Requerida se 

abstenha de lançar a referida multa em dívida ativa, até ulterior deliberação 

ou provimento final da presente ação. Deixo de designar audiência por 

versar os autos acerca da regularidade das consequências decorrentes 

de procedimento licitatório, não sendo possível a transação neste 

momento processual. Cite-se a parte Requerida para que, querendo, 

responda à presente ação, no prazo legal, bem como notifique-a quanto 

ao conteúdo da presente ação, em especial do deferimento da 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência. Consigne-se no mandado 

que, não sendo contesta a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte Autora (CPC art. 344). Com o 

decurso do prazo da contestação, e no intento de facilitar a adoção das 

providências preliminares (art. 347 do CPC), intime-se a parte Autora para 

que no prazo de 15 (quinze) dias apresente manifestação, a teor do art. 

348 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015. Por fim, conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Nova Mutum/MT, 13 de junho de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000617-66.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BATISTELLA E BATISTELLA LTDA - ME (REQUERENTE)

MIGUEL BATISTELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASSIS SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0008107A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEODIR GIOPATTO JUNIOR (REQUERIDO)

JAMUR RUFINO DA COSTA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Vislumbra-se que na decisão inicial não fora aceita a 

caução ofertada sob o fundamento de que a escritura pública 

apresentada não representa direito real apto a ensejar eventual penhora. 

Contudo, tendo em vista a posterior juntada da matrícula n. 7.245, a qual 

demonstra a propriedade do autor sobre o imóvel ofertado, tenho como 

idônea a caução ofertada (vide ID 13670897). Deste modo, DEFIRO o pleito 

do Autor (ID 13670897), de modo que, tome-se por termo a caução 

ofertada, ficando desde já o Requerente nomeado como fiel depositário. 

Expeça-se ofício ao Cartório do 1º Ofício de Nova Mutum para que 

proceda a averbação na matrícula n. 7.245, no intuito de dar publicidade a 

terceiros acerca da caução, ficando eventuais custas cartorárias às 

expensas do postulante. Eventuais problemas na caução ocasionaram a 

revogação da liminar. Mantenho as demais determinações. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

15 de junho de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 49658 Nr: 737-73.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onofre Roncato - OAB:MT 2.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.042 da CNGC, impulsiono 

estes autos à expedição de matéria para imprensa com a finalidade de 

intimar a parte autora, por meio de seu advogado, da juntada do Laudo 

Pericial de fls. 126/128, requerendo o que entender de direito, no prazo 
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legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92666 Nr: 1621-29.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Dias dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.042 da CNGC, impulsiono 

estes autos à expedição de matéria para imprensa com a finalidade de 

intimar a parte autora, por meio de seu advogado, da juntada do Laudo 

Pericial de fls. 166/167, requerendo o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111054 Nr: 6544-64.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.042 da CNGC, impulsiono 

estes autos à expedição de matéria para imprensa com a finalidade de 

intimar a parte autora, por meio de seu advogado, da juntada do Laudo 

Pericial de fls. 47/48, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 86381 Nr: 2749-21.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emilia Maria da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobe Barreto de Oliveira - 

OAB:MT 8404, Lucineia Rodrigues de Souza - OAB:MT / 16.339, 

Maurício de Carvalho - OAB:OAB/MT 10052a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.042 da CNGC, impulsiono 

estes autos à expedição de matéria para imprensa com a finalidade de 

intimar a parte autora, por meio de seu advogado, da juntada do Laudo 

Pericial de fls. 98/99, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 100399 Nr: 431-94.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Antonio Mazalotti Danguy

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B, Rebeca Aline Becker de Matos - OAB:MT 21483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.042 da CNGC, impulsiono 

estes autos à expedição de matéria para imprensa com a finalidade de 

intimar a parte autora, por meio de seu advogado, da juntada do Laudo 

Pericial de fls. 71/72, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 74167 Nr: 2691-86.2013.811.0086

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzileide Lima dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.042 da CNGC, impulsiono 

estes autos à expedição de matéria para imprensa com a finalidade de 

intimar a parte autora, por meio de seu advogado, da juntada do Laudo 

Pericial de fls. 128/130, requerendo o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70546 Nr: 3094-89.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adailson de Almeida Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos para intimar a 

parte autora para que traga aos autos o comprovante do depósito da 

diligência anunciada às fls 79, haja vista que a petição retro não se fez 

acompanhar do citado comprovante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75930 Nr: 4506-21.2013.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriel Farias de Oliveira, Ivone Farias de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gama Transportes Turismo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Cley Monteiro Rezende 

- OAB:RO 1349, Pedro Wanderley dos Santos - OAB:RO 1461, 

Telson Monteiro de Souza - OAB:RO 1051

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.256 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para dar o devido andamento ao 

feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 51590 Nr: 2620-55.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alaides Amelia de Sousa Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerardo Paulo de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo de Morais Almeida 

Junior - OAB:MT 13.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello - 

OAB:9770/MT, Thiago Barreto Penteado Silvestre - OAB:MT 14.894

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte requerente, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado do bloqueio on line de fls. 147, requerendo 

que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 35942 Nr: 2286-60.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Witts dos Santos Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:
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 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 55 e, por consequência, determino a suspensão do 

processo até o dia 27/12/2018, conforme requerido pela parte exequente.

Outrossim, após o decurso do prazo, certifique-se e intime-se a parte 

exequente para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 94869 Nr: 2967-15.2016.811.0086

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ecoplan Agropecuária Ltda, Percival Ignacio de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindstron Bertil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Euclides Baleroni - OAB:MT 882, 

Orlando Campos Baleroni - OAB:4849/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Ante a demonstração do requerente que tentou diligenciar acerca do 

endereço da parte requerida (fl. 28/31), não obtendo êxito para tanto, 

determino que seja diligenciado por este Juízo o endereço dos requeridos 

somente pelos órgãos conveniados do E. TJ/MT.

Caso negativa a diligência para localização do endereço do requerido, 

intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 53998 Nr: 1489-11.2012.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACdSS, NPdS, JMdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Gleiciqueli de Oliveira Grisoste Figueiredo - 

OAB:13325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar as partes, por seus advogados, para se manfestarem 

sobre o resultado do bloqueio de fls. 304, requerendo que entender de 

direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 94799 Nr: 2931-70.2016.811.0086

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ecoplan Agropecuária Ltda, Percival Ignacio de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Johan George Schmidt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Euclides Baleroni - OAB:MT 882, 

Orlando Campos Baleroni - OAB:4849/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

 Ante a demonstração do requerente que tentou diligenciar acerca do 

endereço da parte requerida (fl. 101/105), não obtendo êxito para tanto, 

determino que seja diligenciado por este Juízo o endereço dos requeridos 

somente pelos órgãos conveniados do E. TJ/MT.

Caso negativa a diligência para localização do endereço do requerido, 

intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

 Outrossim, defiro o pedido de fl. 106.

Assim, concedo a dilação de prazo de 90 (noventa) dias, conforme 

requerido pela Fazenda Pública Nacional.

Decorrido o prazo, determino a remessa dos autos ao à União para 

manifestação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97141 Nr: 4540-88.2016.811.0086

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ecoplan Agropecuária Ltda, Percival Ignacio de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Johannes Petrus Van Velsen e sua Mulher, 

Jean Maurice Viret e sua Mulher, Cesar Antonio Brizot, Ivan Luiz Brizot, 

Paule Bourgeais Couturier, Julius Maarten Menko e sua Mulher, André 

Victor Henri Destombe e Sua Esposa, Armand Borgeais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Euclides Baleroni - OAB:MT 882, 

Orlando Campos Baleroni - OAB:4849/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Ante a demonstração do requerente que tentou diligenciar acerca do 

endereço da parte requerida (fl. 135/158), não obtendo êxito para tanto, 

determino que seja diligenciado por este Juízo o endereço dos requeridos 

somente pelos órgãos conveniados do E. TJ/MT.

Caso negativa a diligência para localização do endereço do requerido, 

intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

 Outrossim, defiro o pedido de fl. 159.

Assim, concedo a dilação de prazo de 90 (noventa) dias, conforme 

requerido pela Fazenda Pública Nacional.

Decorrido o prazo, determino a remessa dos autos ao à União para 

manifestação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 115905 Nr: 1786-08.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viva Tintas Comercio de Tintas, CAMILA 

GNOATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE 

DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT em face de VIVA TINTAS 

COMERCIO DE TINTAS LTDA ME e CAMILA GNOATTO, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Compulsando os autos, nota-se que a presente inicial está em 

conformidade com o que determina o artigo 798 do Código de Processo 

Civil, razão pela qual a RECEBO.

Citem-se os executados para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, consignando-se no mandado o prazo para oposição 

dos embargos, os quais não terão efeito suspensivo, exceto na hipótese 

do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil.

Não noticiado o pagamento no prazo determinado, proceda o Sr. Oficial de 

Justiça de imediato à penhora de bens e respectiva avaliação, lavrando o 

auto de penhora e intimando os executados na mesma oportunidade, nos 

termos do artigo 829, § 1º, do Código de Processo Civil.

Não encontrada a devedora, proceda o Sr. Oficial de Justiça ao arresto de 

quantos bens quantos bastem para garantia da execução, observado o 

procedimento previsto no art. 830, § 1º, do Código de Processo Civil.

Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios dos parágrafos 1º e 2º, do 

artigo 212 do Código Processual Civil.

Fixo os honorários advocatícios a serem pagos pela parte executada no 

montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressaltando-se 

quanto ao benefício do art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil.

Citem-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 115904 Nr: 1785-23.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Siria Terezinha Heintze, JAIR ROBERTO 

PLANER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE 

DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT em face de SIRIA 

TEREZINHA HEINTZE e JAIR ROBERTO PLANER, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

Compulsando os autos, nota-se que a presente inicial está em 

conformidade com o que determina o artigo 798 do Código de Processo 

Civil, razão pela qual a RECEBO.

Citem-se os executados para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, consignando-se no mandado o prazo para oposição 

dos embargos, os quais não terão efeito suspensivo, exceto na hipótese 

do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil.

Não noticiado o pagamento no prazo determinado, proceda o Sr. Oficial de 

Justiça de imediato à penhora de bens e respectiva avaliação, lavrando o 

auto de penhora e intimando os executados na mesma oportunidade, nos 

termos do artigo 829, § 1º, do Código de Processo Civil.

Não encontrada a devedora, proceda o Sr. Oficial de Justiça ao arresto de 

quantos bens quantos bastem para garantia da execução, observado o 

procedimento previsto no art. 830, § 1º, do Código de Processo Civil.

Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios dos parágrafos 1º e 2º, do 

artigo 212 do Código Processual Civil.

Fixo os honorários advocatícios a serem pagos pela parte executada no 

montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressaltando-se 

quanto ao benefício do art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil.

Citem-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80321 Nr: 3481-36.2014.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Invest Lar Empreendimentos Imobiliários LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jucirah de Jesus Gusmão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Jaqueline Takuno de 

Arruda Muchagata - OAB:PR 74.539, João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714, Wallison Kenedi de Lima - OAB:MT 16.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Neves de Sousa 

- OAB:MT 14.329

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por INVEST LAR 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face de JUCIRAH DE JESUS 

GUSMÃO, todos qualificados nos autos em epígrafe.

Às fls. 87/89, acordo entabulado entre as partes.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em vista do aditivo do acordo celebrado às fls. 87/89, e por ser expressão 

de vontade das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos mesmos 

HOMOLOGO o acordo realizado, para que surta seus legais e jurídicos 

efeitos.

Por sua vez, suspenda-se o feito, na forma requerida, nos termos do 

artigo 922 do Código de Processo Civil.

Após o decurso do prazo concedido para pagamento, intime-se o 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o cumprimento do 

acordo, sob pena de concordância tácita.

 Proceda a baixa nas restrições inclusas junto ao Sistema Renajud à fl. 86.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 41146 Nr: 507-02.2009.811.0086

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. da Cruz Camargo Danceteria Me - 

Danceteria Tropical Hits

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Verci Moleta - OAB:MT 

3.533-B

 Vistos. Assim, como se pode observar, o fato teria ocorrido no dia 

24/08/2008, sendo que foi ordenada a citação da requerida no dia 

29/03/2010, a qual foi citada em 01/10/2010 e o mandado de citação 

juntado aos autos em 05/10/2010. De acordo com o artigo 202 do Código 

Civil, a interrupção da prescrição somente ocorrerá uma vez, sendo ela, 

dentre outras causas, por despacho do juiz, mesmo que incompetente, 

que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma 

da lei processual. Nesse diapasão, o prazo prescricional teve início em 

24/08/2008 e foi interrompido em 29/03/2010, pelo despacho que recebeu 

a exordial e determinou a citação do polo passivo. Logo, o prazo 

prescricional de cinco anos foi alcançado em 28/03/2015, razão pela qual 

o feito em epígrafe deve ser extinto sem resolução do mérito. Ante o 

exposto, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão 

administrativa punitiva, nos termos dos artigos 1° e 8°, do Decreto 

20.910/1932, c/c artigo 202 do Código Civil e JULGO O FEITO EXTINTO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios 

sucumbenciais. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 48222 Nr: 3644-55.2010.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erna Pilger Durks, Eduardo Harry Durks

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Rabobank International Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, João Batista Pereira da Silva - 

OAB:8209-B/MT, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luis Zanon - OAB:MT 

9.975-A

 Vistos.

Apensem-se estes autos aos autos de Código 45031.

No mais, intimem-se as partes, cientificando-os sobre o retorno dos autos, 

bem como para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se com as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 36691 Nr: 3069-52.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Americo Tamotsu Kawabata, Inácio Ademir 

Krindges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna da Silva Reis 

Kawabata - OAB:13185/MT, Hilario Schiefelbein - OAB:MT 12.532-B

 Vistos.

Considerando que o valor da causa encontra-se desatualizado, intime-se 

a parte exequente para trazer aos autos o cálculo atualizado da dívida no 

prazo de 05 (cinco) dias, conforme art. 218, § 3º, do CPC, sob pena de 

extinção da execução.

 Com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para apreciação 

do pedido de fl. 222.
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Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010198-88.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT0013408A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO Dados do 

Processo: Processo: 8010198-88.2015.8.11.0086 Valor causa: R$ 

31.520,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: REQUERENTE: LUCILENE AMORIM Advogado do(a) 

REQUERENTE: MARCUS VINICIUS ARAUJO FRANÇA - MT0013408A-B 

REQUERIDO: VIVO S.A. Advogados do(a) REQUERIDO: USSIEL TAVARES 

DA SILVA FILHO - MT0003150S-A, AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA 

SODRE - MT0013333A-O Certifico e dou fé que o Recurso protocolado no 

ID 9359941 é tempestivo. Certifico ainda que o Recorrente requereu 

Assistência Judiciária. Em cumprimento ao Art. 42, §2º da Lei 9.099/1995, 

intimo a Parte Recorrida do recurso, para querendo, apresentar resposta 

escrita no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. Nova Mutum - 

MT, 19 de junho de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000546-98.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNISEB CURSOS SUPERIORES LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: MARIA LUIZA GONCALES 

SANTOS Dados do Processo: Processo: 1000546-98.2017.8.11.0086 

Valor causa: R$ 30.883,44 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 26/07/2018 Hora: 14:20 REQUERENTE: MARIA LUIZA 

GONCALES SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: MARIA LUIZA 

GONCALES SANTOS - MT21741/O Nome: MARIA LUIZA GONCALES 

SANTOS Endereço: Rua das Hortencias, 842, w, Centro, NOVA MUTUM - 

MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: UNISEB CURSOS SUPERIORES LTDA 

Advogado do(a) REQUERIDO: Nome: UNISEB CURSOS SUPERIORES LTDA 

Endereço: RUA ABRAHÃO ISSA HALACK, 980, São Sebastião, 

RIBEIRÂNIA, RIBEIRÃO PRETO - SP - CEP: 14096-160 Senhor(a): 

REQUERENTE: MARIA LUIZA GONCALES SANTOS Procedo a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para que compareça à 

Audiência de Conciliação, na data e hora designada, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, sob pena de Extinção do feito, 

nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, 

s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional 

PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, 

cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em 

formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 

19 de junho de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000919-95.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NAIANE LACERDA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Dados do Processo: Processo: 1000919-95.2018.8.11.0086 Valor 

causa: R$ 10.168,63 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

18/12/2018 Hora: 15:20 REQUERENTE: NAIANE LACERDA OLIVEIRA 

Advogado do(a) REQUERENTE: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - 

MT0017690A REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Nome: BANCO 

BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO, 3445, RUA BARÃO DE 

MELGAÇO 3445, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 

Advogado do(a) REQUERIDO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

MT0011065S-A Senhor(a): REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Procedo 

a CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 da Lei 9.099/1995, bem como de 

todo o conteúdo do despacho/decisão ao final transcrito, ou cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta/mandado, para todos os termos da ação indicada, ciente que deverá 

comparecer à Audiência de Conciliação, na data e hora designada. 

Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não comparecendo à Audiência 

designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte Reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante na Petição Inicial ou 

Termo de Reclamação, podendo ser proferida Sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o Requerido e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer Contestação em até 5 dias após a Audiência 

de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 

salários mínimos, a presença de Advogado. Em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a respectiva a 

Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, sob pena de revelia. A 

ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder 

à Audiência de Instrução e Julgamento. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema 

Computacional PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos 

(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos 

ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova 

Mutum - MT, 19 de junho de 2018. Assinado Eletronicamente MARLETE 

MARIA ROSA KOLODZIEJ Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS 

HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, 

CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000928-57.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON JAQUES MENDES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Dados do Processo: Processo: 1000928-57.2018.8.11.0086 Valor 

causa: R$ 10.443,08 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

18/12/2018 Hora: 17:20 REQUERENTE: JAILSON JAQUES MENDES DA 

CRUZ Advogado do(a) REQUERENTE: VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - 

MT24738/O REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Nome: BANCO 

BRADESCO S.A. Endereço: TRAVESSA L, 1731, DOM BOSCO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78050-500 Advogado do(a) REQUERIDO: NELSON WILIANS 

FRATONI RODRIGUES - MT0011065S-A Senhor(a): REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Procedo a CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 da Lei 9.099/1995, 

bem como de todo o conteúdo do despacho/decisão ao final transcrito, ou 

cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta/mandado, para todos os termos da ação indicada, ciente que deverá 

comparecer à Audiência de Conciliação, na data e hora designada. 

Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não comparecendo à Audiência 

designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte Reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante na Petição Inicial ou 

Termo de Reclamação, podendo ser proferida Sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o Requerido e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer Contestação em até 5 dias após a Audiência 

de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 

salários mínimos, a presença de Advogado. Em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a respectiva a 

Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, sob pena de revelia. A 

ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder 

à Audiência de Instrução e Julgamento. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema 

Computacional PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos 

(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos 

ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova 

Mutum - MT, 19 de junho de 2018. Assinado Eletronicamente MARLETE 

MARIA ROSA KOLODZIEJ Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS 

HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, 

CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000921-65.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Dados do Processo: Processo: 1000921-65.2018.8.11.0086 Valor 

causa: R$ 10.177,45 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

18/12/2018 Hora: 16:00 REQUERENTE: DEUSA DE ALMEIDA Advogado 

do(a) REQUERENTE: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - MT0017690A 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Nome: BANCO BRADESCO S.A. 

Endereço: BANCO BRADESCO, 3445, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3445, 

CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 Advogado do(a) 

REQUERIDO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MT0011065S-A 

Senhor(a): REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Procedo a 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 da Lei 9.099/1995, bem como de 

todo o conteúdo do despacho/decisão ao final transcrito, ou cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta/mandado, para todos os termos da ação indicada, ciente que deverá 

comparecer à Audiência de Conciliação, na data e hora designada. 

Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não comparecendo à Audiência 

designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte Reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante na Petição Inicial ou 

Termo de Reclamação, podendo ser proferida Sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o Requerido e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer Contestação em até 5 dias após a Audiência 

de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 

salários mínimos, a presença de Advogado. Em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a respectiva a 

Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, sob pena de revelia. A 

ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder 

à Audiência de Instrução e Julgamento. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema 

Computacional PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos 

(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos 

ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova 

Mutum - MT, 19 de junho de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS 

HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, 

CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000956-25.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CICERO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Dados do Processo: Processo: 1000956-25.2018.8.11.0086 Valor 

causa: R$ 10.203,42 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

22/01/2019 Hora: 13:40 REQUERENTE: JOSE CICERO DA SILVA Advogado 

do(a) REQUERENTE: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - MT0017690A 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Nome: BANCO BRADESCO S.A. 

Endereço: BANCO BRADESCO, 3445, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3445, 

CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 Advogado do(a) 

REQUERIDO: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

MT0014992S Senhor(a): REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Procedo a 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 da Lei 9.099/1995, bem como de 

todo o conteúdo do despacho/decisão ao final transcrito, ou cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta/mandado, para todos os termos da ação indicada, ciente que deverá 

comparecer à Audiência de Conciliação, na data e hora designada. 

Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não comparecendo à Audiência 

designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte Reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante na Petição Inicial ou 

Termo de Reclamação, podendo ser proferida Sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o Requerido e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer Contestação em até 5 dias após a Audiência 

de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 

salários mínimos, a presença de Advogado. Em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a respectiva a 

Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, sob pena de revelia. A 

ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder 

à Audiência de Instrução e Julgamento. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema 

Computacional PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos 

(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos 

ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova 
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Mutum - MT, 19 de junho de 2018. Assinado Eletronicamente MARLETE 

MARIA ROSA KOLODZIEJ Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS 

HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, 

CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000997-89.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL SANTANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Dados do Processo: Processo: 

1000997-89.2018.8.11.0086 Valor causa: R$ 19.000,00 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 22/01/2019 Hora: 17:20 REQUERENTE: 

RAUL SANTANA DE OLIVEIRA Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO 

VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - MT0016625A REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., SN, CIDADE DE DEUS, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 Advogado do(a) REQUERIDO: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - MT0014992S Senhor(a): REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Procedo a CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 da Lei 9.099/1995, 

bem como de todo o conteúdo do despacho/decisão ao final transcrito, ou 

cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta/mandado, para todos os termos da ação indicada, ciente que deverá 

comparecer à Audiência de Conciliação, na data e hora designada. 

Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não comparecendo à Audiência 

designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte Reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante na Petição Inicial ou 

Termo de Reclamação, podendo ser proferida Sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o Requerido e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer Contestação em até 5 dias após a Audiência 

de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 

salários mínimos, a presença de Advogado. Em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a respectiva a 

Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, sob pena de revelia. A 

ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder 

à Audiência de Instrução e Julgamento. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema 

Computacional PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos 

(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos 

ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova 

Mutum - MT, 19 de junho de 2018. Assinado Eletronicamente MARLETE 

MARIA ROSA KOLODZIEJ Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS 

HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, 

CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000997-89.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL SANTANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Dados do Processo: Processo: 1000997-89.2018.8.11.0086 Valor 

causa: R$ 19.000,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

22/01/2019 Hora: 17:20 REQUERENTE: RAUL SANTANA DE OLIVEIRA 

Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625A REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Nome: BANCO 

BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., SN, CIDADE DE 

DEUS, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 Advogado do(a) 

REQUERIDO: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

MT0014992S Senhor(a): REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Procedo a 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 da Lei 9.099/1995, bem como de 

todo o conteúdo do despacho/decisão ao final transcrito, ou cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta/mandado, para todos os termos da ação indicada, ciente que deverá 

comparecer à Audiência de Conciliação, na data e hora designada. 

Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não comparecendo à Audiência 

designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte Reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante na Petição Inicial ou 

Termo de Reclamação, podendo ser proferida Sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o Requerido e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer Contestação em até 5 dias após a Audiência 

de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 

salários mínimos, a presença de Advogado. Em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a respectiva a 

Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, sob pena de revelia. A 

ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder 

à Audiência de Instrução e Julgamento. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema 

Computacional PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos 

(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos 

ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova 

Mutum - MT, 19 de junho de 2018. Assinado Eletronicamente MARLETE 

MARIA ROSA KOLODZIEJ Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS 

HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, 

CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010291-51.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GENTIL DAL MASO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO OAB - MT0013390A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARTA JOSE RODRIGUES OAB - MT13901/O (ADVOGADO)

ALFREDO GOMES DE SOUZA JUNIOR OAB - MG64862 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010291-51.2015.8.11.0086 

REQUERENTE: GENTIL DAL MASO FILHO REQUERIDO: COMPANHIA 

THERMAS DO RIO QUENTE Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado 

interposto apenas em seu efeito devolutivo, sem gratuidade recursal. 

Intime-se a parte Recorrida para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar contrarrazões, e/ou caso já tenha sido apresentadas, 

encaminhe-se os presentes autos para uma das Egrégias Turmas 

Recursais Estaduais, para a soberana apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 14 

de junho de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010315-11.2017.8.11.0086
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Parte(s) Polo Ativo:

NADIR RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010315-11.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: NADIR RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado interposto 

apenas em seu efeito devolutivo, com gratuidade recursal, a qual defiro 

por ocasião desta. Intime-se a parte Recorrida para, querendo, no prazo 

de 10 (dez) dias, apresentar contrarrazões, e/ou caso já tenha sido 

apresentadas, encaminhe-se os presentes autos para uma das Egrégias 

Turmas Recursais Estaduais, para a soberana apreciação do recurso 

interposto. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 14 de junho de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020015-79.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIO SEBASTIAO MACIEL DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8020015-79.2015.8.11.0086 

REQUERENTE: NATALIO SEBASTIAO MACIEL DE MORAES REQUERIDO: OI 

S/A Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado interposto apenas em seu 

efeito devolutivo, sem gratuidade recursal. Intime-se a parte Recorrida 

para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar contrarrazões, 

e/ou caso já tenha sido apresentadas, encaminhe-se os presentes autos 

para uma das Egrégias Turmas Recursais Estaduais, para a soberana 

apreciação do recurso interposto. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 15 de junho de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000062-83.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO GUILHERME DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIZELI PAULINA HOLZ OAB - MT22586/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000062-83.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARCELO GUILHERME DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado interposto 

apenas em seu efeito devolutivo, sem gratuidade recursal. Intime-se a 

parte Recorrida para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

contrarrazões, e/ou caso já tenha sido apresentadas, encaminhe-se os 

presentes autos para uma das Egrégias Turmas Recursais Estaduais, 

para a soberana apreciação do recurso interposto. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 15 de junho de 2018 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010198-88.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT0013408A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010198-88.2015.8.11.0086 

REQUERENTE: LUCILENE AMORIM REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 

Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Por não haver vícios que possam obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado do mérito, 

posto que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, 

sendo, portanto, dispensável dilação probatória (art. 355, I, CPC). De início, 

opino pelo afastamento da preliminar incompetência do juízo pela alegada 

necessidade de participação da ANATEL na casuística, por se tratar de 

demanda individual que versa sobre interesses econômicos e jurídicos 

das partes e a matéria ventilada é desprovida de relevância, 

especificidade e repercussão geral que justifiquem a participação da 

agência reguladora como corré. O que justifica, inclusive, a ausência de 

necessidade de envio dos autos à Justiça Federal. Cito importante ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PULSOS ALÉM 

DA FRANQUIA - SENTENÇA FUNDAMENTADA - PRELIMINAR DE NULIDADE 

REJEITADA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O FEITO - 

PRESENÇA DA ANATEL NO PÓLO PASSIVO REJEITADA - CARÊNCIA DE 

AÇÃO AFASTADA - NÃO OBRIGATORIEDADE DE MIGRAÇÃO PARA 

NOVO PLANO - INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA - DETALHAMENTO - 

INEXIGIBILIDADE ANTES DE MARÇO DE 2007 (RES. 432/2006). Estando 

precisados os argumentos que embasaram a decisão monocrática, não há 

que se falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação. Não 

tem relação jurídica direta a Anatel com o direito consumerista do 

beneficiário do serviço de telefonia e a empresa que o executa, não 

havendo que se falar em inclusão daquela como litisconsorte passiva 

necessária. Não há carência de ação quanto ao pedido de repetição ou 

abstenção de cobrança, pois parte do pedido é pretérito, além de que o 

consumidor não pode ser forçado a migração para plano novo de minutos. 

Tratando-se de alegação de vício de informação, o prazo extintivo do 

direito de ação é de 05 anos para a interposição da competente 

reparação, a teor do que dispõe o art. 27 do Código de Defesa do 

Consumidor, não ocorrendo in casu a fulminação do direito. A teor do 

disposto na Resolução da Anatel n. 432/2006, não é exigível o 

detalhamento nas contas telefônicas dos assinantes antes de março de 

2007. Não há que se falar em repetição de indébito dos pulsos além da 

franquia, visto que a sua cobrança não é ilegal em face da inexistência de 

discriminação. V.v. Não sendo os pulsos excedentes devidamente 

discriminados e detalhados na conta telefônica, torna-se devido o valor 

pleiteado decorrente de relação de consumo, se a empresa de telefonia 

não apresenta prova que os pulsos cobrados além da franquia foram 

efetivamente utilizados pelo usuário, com fulcro no princípio da 

t r a n s p a r ê n c i a .  ( T J - M G  1 0 1 4 5 0 6 3 2 1 1 7 6 0 0 0 1 1  M G 

1.0145.06.321176-0/001(1), Relator: DESª HILDA TEIXEIRA DA COSTA - 

Relatora, vencida parcialmente, Data de Julgamento: 13/03/2008, Data de 

Publicação: 15/04/2008) (g.n.) Por assim ser, passo a analisar o mérito. 

Trata-se de Ação Ordinária c.c. Pedido de Tutela Antecipada formulada 

por Lucilene Amorim em desfavor de Telefônica Brasil S.A. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão à Reclamante. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito (art. 373, I e II do 

CPC). Relata a Reclamante que é assinante do serviço telefônico ofertado 

pela Reclamada denominado Smartvivo Controle 500 MB no valor mensal 

de R$ 51,90 (cinquenta e um reais e noventa centavos), de modo que teria 
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o serviço de internet de forma ilimitada e, caso atingisse o limite da 

franquia, a velocidade da navegação apenas seria reduzida, consoante 

mensagens de texto recebidas. Aduz que no mês de janeiro de 2015 a 

internet foi bloqueada por atingimento da franquia contratada, alegando 

que não lhe foi passada a informação sobre o bloqueio, mas sim de 

redução na velocidade da internet. Assim, ingressou com a presente 

reclamatória pugnando pelo cumprimento do contrato em seus termos de 

início e indenização por danos morais. Em contestação a Reclamada 

afirma que sua conduta tem por base diretrizes fixadas pela Anatel, 

discorre sobre a inexistência de conflitos com o Código de Defesa do 

Consumidor e frisa a promocional liberalidade de acesso após o 

esgotamento da franquia, bem como rechaça o pretensão de indenização 

por danos morais. Pois bem, a controvérsia gira em torno de supostos 

danos ocasionados à Reclamante pela interrupção da internet ao fim da 

franquia contratada em seu plano controle. Destarte, a Resolução nº 

632/14, da ANATEL, possibilita o bloqueio da internet após o uso da 

franquia. Essa resolução apenas não se aplica aos contratos anteriores a 

sua vigência, sob pena de ofensa ao ato jurídico perfeito. Entretanto, não 

demonstrou a Reclamante a data da contratação dos serviços, pois não 

anexou o contrato a estes autos, se atendo a informar que em dezembro 

de 2014 foi informada pela Reclamada da limitação da internet ao fim da 

franquia, contestando bloqueios de internet ocorridos no ano de 2015, ou 

seja, posteriormente ao ato infralegal da ANATEL. Também restou 

demonstrado, pela afirmação da Reclamante que ela tinha conhecimento 

dos termos dessa nova disciplina contratual. A Reclamada argumenta que 

velocidade reduzida ao fim da franquia tratava-se de mera liberalidade, 

consubstanciada em uma promoção, que obviamente não perduraria por 

tempo indeterminado. Colhe-se das informações fornecidas pela 

Reclamante que ela aderiu ao plano em 2014 e notou o bloqueio da internet 

em janeiro de 2015, obviamente no final do prazo promocional, apontado 

pela Reclamada. Portanto, não há falar em bloqueio indevido da internet, 

uma vez que, consoante a própria Reclamante declarou em sua inicial (p. 

3), que a Reclamada enviou uma mensagem de texto informando sobre a 

futura limitação do serviço de internet. Colaciono recente julgado neste 

sentido: VOTO Relação de consumo. Plano de internet. Bloqueio do 

serviço após franquia do pacote contratado ser atingida. Falha na 

prestação do serviço não caracterizada. Dano moral não configurado. Os 

autores alegam que possuem o plano SMARTVIVO POS 15 GB com valor 

mensal básico de R$ 489,99 e que em 17.9.2016 a ré interrompeu o 

serviço de internet de todas as quatro linhas móveis, ao argumento de que 

teria sido consumida integralmente a franquia disponível. Afirmam que a Ré 

nunca havia interrompido o serviço de internet das linhas e que o contrato 

autoriza apenas a navegação em velocidade reduzida e nunca a 

interrupção do serviço (fl. 67-69). A ré, por sua vez, em resumo, sustenta 

a legitimidade de sua conduta. A sentença recorrida julgou procedente em 

parte o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de 

indenização por danos morais, sendo R$ 1.500,00 para cada autor. 

Recorre a ré repisando preliminar de incompetência de Justiça e do Juízo, 

bem como preliminar de nulidade da sentença. No mérito pugna pela 

reforma do julgado, ao argumento de que não praticou ato ilícito, sendo 

indevida a verba indenizatória. Contrarrazões prestigiando o julgado. É o 

breve relatório. Decido. No caso, ouso divergir do ilustre magistrado 

sentenciante. Rejeito a preliminar de necessidade de inclusão da ANATEL 

no polo passivo, uma vez que não se demonstrou o interesse jurídico da 

autarquia na demanda, salientando-se que o simples interesse político 

regulamentar que deveria ser sido suscitado pela própria ANATEL, o que 

confirmou no caso, não traduz interesse jurídico, a justificar seu ingresso 

no feito. Ademais, a lide não versa sobre o contrato de concessão do 

serviço público, restringindo-se a suposto vício no serviço prestado pela 

fornecedora ao consumidor. Afasto ainda a preliminar de incompetência 

do Juízo suscitada pela recorrente, pois inexiste a necessidade de perícia 

para a solução da lide, tendo ela outros meios de provar o alegado. 

Rechaço a preliminar de nulidade da sentença, pois não se demonstrou 

minimamente eventual cerceamento de defesa, sendo certo que a 

sentença reconheceu falha no dever de informação que traduz vício do 

serviço. O princípio do contraditório significa a oportunidade de apresentar 

defesa, e não necessariamente de acolhimento pelo Juízo das alegações 

das partes. Em que pese as alegações dos autores, conforme se observa 

da fatura de fl. 30, trata-se de plano limitado a 15 GB e não ilimitado, 

conforme tentam fazer crer. Ainda que a publicidade feita pela recorrente 

- o que não foi juntado aos autos pela parte autora- oferte plano com 

acesso ilimitado à internet, não há a oferta de velocidade ou de serviço 

ilimitado. A garantia é de acesso à internet, de forma ilimitada, até o 

atingimento do plano de dados contratado, no caso, 15 GB. Os autores 

sequer indicaram na inicial quando contrataram o plano. Inexiste obrigação 

da operadora de telefonia em fornecer o serviço de internet depois de 

ultrapassada a franquia, como alias, reconheceu o Juízo a quo 

corretamente. Bloqueio de internet autorizado pela Resolução nº 632/2014, 

da ANATEL. A situação anterior de apenas reduzir a velocidade era mera 

liberalidade da empresa e não pode ser interpretada como condição 

imutável, podendo a ré, portanto, suspender o serviço após alcançado o 

consumo máximo. Forçoso concluir que a recorrente não descumpriu 

oferta veiculada. Vício de informação que no caso se mostra insuficiente 

para configurar dano moral indenizável, conforme entendimento já 

consolidado nas Turmas Recursais, o qual deve ser observado em prol da 

segurança jurídica, bem como da estabilidade da jurisprudência. Não tendo 

a parte autora comprovado a prática de ato ilícito, afasta-se o dever de 

indenizar. Ante o exposto, VOTO por conhecer e DAR PARCIAL 

PROVIMENTO ao recurso interposto pela ré para reformar em parte a 

sentença e JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE COMPENSAÇAO POR 

DANOS MORAIS. No mais, permanece o decisum tal como lançado. Sem 

ônus sucumbenciais por não se tratar de recurso improvido. Rio de 

Janeiro, 21 de março de 2017 Marcia de Andrade Pumar Juíza Relatora. 

(TJ-RJ - RI: 00316367520168190209 RIO DE JANEIRO BARRA DA TIJUCA 

REGIONAL I J ESP CIV, Relator: MARCIA DE ANDRADE PUMAR, Data de 

Julgamento: 22/03/2017, CAPITAL 2a. TURMA RECURSAL DOS JUI ESP 

CIVEIS, Data de Publicação: 27/03/2017). (g.n.) O Código de Defesa do 

Consumidor, ao tratar da responsabilidade pelo fato do produto ou do 

serviço, preconiza em seu artigo 12, § 3º, inciso II que: Art. 12. O 

fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o 

importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos 

decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, 

manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem 

como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e 

riscos. (...) § 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só 

não será responsabilizado quando provar: (...) II - que, embora haja 

colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; Desta forma, não há 

falar em fato do serviço ou vício de informação que pudesse causar lesão 

de ordem moral à Reclamante. Assim, a pretensão impende ser julgada 

improcedente. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Outrossim, opino pela revogação da decisão que antecipou 

os efeitos da tutela (id. n. 6487707). Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana Lídia do Carmo 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 30 de julho de 2017 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 77182 Nr: 756-74.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio dos Santos Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a resposta à acusação colacionada 

aos autos não traz elementos capazes de modificar, por ora, o 
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entendimento esposado quando do recebimento da denúncia.

Não há demonstração de causas concretas que dêem azo à absolvição 

sumária do acusado, nos termos do artigo 397 do CPP, eis que não se 

pode vislumbrar a ocorrência manifesta de excludente de ilicitude, 

excludente de culpabilidade, que o fato não constitui crime ou que esteja 

extinta a punibilidade do agente.

Os fatos narrados podem constituir crime, sem evidências cabais de que 

não o seria, o que apenas poderá ser confirmado no desenrolar da 

instrução criminal.

 Assim, designo o dia 05/11/2018, às 13h30min, para a realização de 

audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa para 

comparecerem ao ato, bem como os réus, seus defensores constituídos e 

o Ministério Público da data aprazada.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 117127 Nr: 2379-37.2018.811.0086

 AÇÃO: Cautelar Inominada Criminal->Medidas Cautelares->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suzye Maria Jose Conceição 

Martins do Nascimento - OAB:MT 13.746

 Vistos.

Considerando o ofício nº 511/2018/MPNM/1ª PJCrim, no qual esta 

magistrada é convidada para participar do Projeto Luz na presente data, 

na comarca de Cuiabá/MT, redesigno, desde logo, a audiência para o dia 

19/09/2018, às 14h00min.

Ademais, mantenho inalterados os termos da decisão anterior.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 118022 Nr: 2795-05.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe Thiago Botelho Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Gustavo Moraes 

Pereira - OAB:MT 14.615, Rodrigo Geraldo Ribeiro de Araújo - OAB:

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Designo audiência para o dia 04/10/2018, às 14h00min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 118496 Nr: 3001-19.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Macedo Lopes, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DIAS FILHO 

- OAB:15553, Ricardo da Silva Monteiro - OAB:3301/MT

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Designo audiência para o dia 18/10/2018, às 16h00min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 114877 Nr: 1262-11.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Publica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Barros de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luan de Moraes Wieczorek - 

OAB:MT 21.694

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Designo audiência para o dia 18/10/2018, às 17h15min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 114213 Nr: 848-13.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiones da Silva Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Jaqueline Takuno de 

Arruda Muchagata - OAB:PR 74.539

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para que apresente "resposta à 

acusação", no prazo legal. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 117127 Nr: 2379-37.2018.811.0086

 AÇÃO: Cautelar Inominada Criminal->Medidas Cautelares->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suzye Maria Jose Conceição 

Martins do Nascimento - OAB:MT 13.746

 CERTIFICO que nesta data foram atualizados os dados do(s) advogado(s) 

no Sistema Apolo, observando a procuração e/ou substabelecimento(s) 

apresentados até a presente data, se constituído nos autos. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 115042 Nr: 1354-86.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Baccarin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberson Siqueira de Melo - 

OAB:MT 18.701

 Vistos.

Considerando a Portaria n.º 629/2018-PRES que suspendeu o expediente 

na data aprazada, redesigno, desde logo, antecipando a audiência para o 

dia 27/06/2018, às 10h00min.

 Ademais, mantenho inalterados os termos da decisão anterior.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112924 Nr: 240-15.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anisleide Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Cesar Stefani - 

OAB:MT 21.681

 Vistos.

Considerando a Portaria n.º 629/2018-PRES que suspendeu o expediente 

na data aprazada, redesigno, desde logo, antecipando a audiência para o 

dia 27/06/2018, às 08h30min.

 Ademais, mantenho inalterados os termos da decisão anterior.
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 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 113798 Nr: 654-13.2018.811.0086

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDMD, RRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Ivonir Alves Dias - OAB:MT 13.310, 

Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos.

Considerando a Portaria n.º 629/2018-PRES que suspendeu o expediente 

na data aprazada, redesigno, desde logo, antecipando a audiência para o 

dia 26/06/2018, às 15h15min.

 Ademais, mantenho inalterados os termos da decisão anterior.

 Cumpra-se.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 91160 Nr: 3308-35.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECY JUVÊNCIO BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar nos autos, com 

referência a ref. 20 dos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 88130 Nr: 1486-11.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA NUNES DE OLIVEIRA - 

OAB:23506-O/MT, PRISCILA MACHADO - OAB:23074/O, TATYANNE 

MINNELY TAVARES - OAB:171.889/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE FREITAS PEREIRA 

OLIVEIRA - OAB:20030/O-MT, Robson Oliveira Prestes - 

OAB:OAB/MT: 20.354

 Vistos.

À ref. 51 o juízo decretou a prisão civil do executado pelo prazo de 30 

(trinta) dias.

Transcorrido tal prazo, conforme se infere da certidão de ref. 102, o 

executado deve ser colocado em liberdade.

Assim, determino a soltura do executado Gleyson Peres Alves. Sirva a 

presente como alvará, ofício e carta precatória.

Ademais, intime-se a exequente, por sua procuradora, para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de quinze dias.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 89035 Nr: 2071-63.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO FELIPE ABREU DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, resolvo o mérito e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa.Em razão da gratuidade da justiça deferida, suspendo a 

cobrança pelo prazo de 05 (cinco) anos ou até quando a parte não fizer 

mais jus ao benefício. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 68706 Nr: 212-80.2015.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANICE DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, acolho a impugnação à execução de ref. 55, para o fim 

de homologar os cálculos apresentados.Desta forma, expeça-se o 

competente RPV e/ou Precatório, no valor apresentado pela executada: R$ 

15.396,84, em favor da parte exequente e R$ 570,21, referente aos 

honorários advocatícios.Advirto ao Cartório que a expedição de RPV ou 

Precatório deverá ser feito nos moldes do art. 534, § 3º, incisos I e II, do 

Código de Processo Civil:I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do 

tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o 

disposto na Constituição Federal;II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade 

na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o 

pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente.Depois 

de informado o pagamento e decorrido o prazo legal, expeça(m)-se o(s) 

necessár io(s)  a lvará(s)  para levantamento da  quant ia 

depositada.Intimem-se. Cumpra-se, expeça-se o necessário.Após o 

levantamento dos alvarás, tornem conclusos para sentença de quitação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 69336 Nr: 501-13.2015.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO CESAR TOLOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILAS DA ROCHA CAPOBIANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VILELA GIOMETTI - 

OAB:10911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO JOÃO ZANATA - 

OAB:8.360-MT

 Vistos.

Tratam os autos de ação de embargos à execução promovido por Rogério 

Cesar Tolotti em face de Silas Rocha Capobianco, todos qualificados.

À ref. 9, a parte embargada apresentou impugnação aos embargos 

alegando, preliminarmente, a intempestividade da peça apresentada.

Após a prática de vários atos processuais, vieram-me os autos conclusos 

para decisão.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Extrai-se dos autos em apenso, sob Código 60168, que o executado foi 

citado em 10/09/2012, tendo sido juntado o mandado de citação nos autos 

executivos em 28/11/2012 (fl. 03), momento em que se iniciou o prazo de 

quinze dias para oposição de embargos, nos termos do art. 738 do antigo 

CPC, legislação vigente à época dos fatos.

Verifica-se que os presentes embargos à execução foram protocolados 

em 09/03/2015, depois de decorridos mais de dois anos da juntada do 

mandado de citação.

Deste modo, nítida é a intempestividade dos embargos apresentados.

Assim, dispõe o artigo 739 do Código de Processo Civil:

“Art. 739. O juiz rejeitará liminarmente os embargos:
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 I - quando intempestivos”

 Nesse sentido, concluo pela inviabilidade da análise dos embargos pelo 

juízo da execução, a qualquer tempo, a despeito da intempestividade dos 

embargos.

 Ante o exposto, com fundamento no art. 739, inciso I, do antigo Código de 

Processo Civil c.c art. 918, inciso I, do NCPC, acolho a preliminar arguida e 

rejeito os presentes embargos à execução, sem a apreciação do mérito, 

condenando a parte embargante ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa.

Em razão de não haver comprovada a alegada hipossuficiência e diante 

da penhora de bens do executado de valores significativos, INDEFIRO o 

pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte embargante.

Decorrido o prazo legal, pagas as custas processuais, dê-se baixa no 

Cartório do Distribuidor e arquivem-se os presentes autos.

Traslade-se cópia desta decisão para os autos em apenso, sob Código 

60168.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 74469 Nr: 2597-98.2015.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLACI IRENE PREDIGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação à execução de ref. 

69, para o fim de homologar, em parte, os cálculos apresentados pela 

exequente:- R$ 30.835,58, em favor da parte exequente;- R$ 5.000,00, 

relativo à multa;- R$ 774,84, relativo aos honorários advocatícios.Sem 

custas e honorários.Após o decurso do prazo legal, expeça-se o 

competente RPV e/ou Precatório, nos valores mencionados.Advirto ao 

Cartório que a expedição de RPV ou Precatório deverá ser feito nos 

moldes do art. 534, § 3º, incisos I e II, do Código de Processo Civil:I - 

expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal;II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa 

de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de 

obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do exequente.Depois de informado o 

pagamento e da intimação das partes, expeça(m)-se o(s) necessário(s) 

alvará(s) para levantamento da quantia depositada.Intimem-se. Cumpra-se, 

expeça-se o necessário.Após o levantamento dos alvarás, tornem 

conclusos para sentença de quitação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 70586 Nr: 944-61.2015.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODETE VIEIRA MENDANHA, BENIVALDO 

DIVINO MENDANHA, MARIA DAS DORES MENDANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rui de Figueiredo Morais 

Segundo - OAB:2139680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:2376/MT

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, julgo improcedentes os presentes embargos, homologando 

os cálculos apresentados pela parte exequente às fls. 174/177, dos autos 

de n. 12045, no valor de R$ 41.844,82, relativo aos benefícios atrasados, 

e R$ 6.658,09, com relação aos honorários advocatícios.Condeno a 

embargante em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor 

da causa, nos moldes do art. 85 e seguintes do NCPC. Isenta de 

custas.Após o trânsito em julgado, expeça-se, NA EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA EM APENSO (CÓDIGO 12045), o competente RPV e/ou 

Precatório, nos valores mencionados.Advirto ao Cartório que a expedição 

de RPV ou Precatório deverá ser feito nos moldes do art. 534, § 3º, 

incisos I e II, do Código de Processo Civil:I - expedir-se-á, por intermédio do 

presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, 

observando-se o disposto na Constituição Federal;II - por ordem do juiz, 

dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o 

processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no 

prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do 

exequente.Depois de informado o pagamento, expeça(m)-se o(s) 

necessár io(s)  a lvará(s)  para levantamento da  quant ia 

depositada.Cumpra-se, expeça-se o necessário.Traslade-se a presente 

decisão para os autos em apenso.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas devidas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 74431 Nr: 2572-85.2015.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODETE VIEIRA MENDANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Alves Araújo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:2376/MT, KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - 

OAB:167929-SP, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:105089/SP

 Considerando-se que os embargos à execução apresentados sob Código 

70586 foram protocolados antes dos embargos à execução sob Código 

74431, INDEFIRO a petição inicial do processo de Código 74431, eis que 

preclusa a apresentação da matéria de defesa, razão pela qual julgo 

extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 92569 Nr: 4065-29.2017.811.0012

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MOHAMAD MAHMUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIENE BARROS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CANDIDO DO 

NASCIMENTO RODRIGUES - OAB:46858

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ref. 38: defiro o pedido de emenda a inicial, tendo em vista a anuência da 

parte requerida.

Proceda-se a inclusão de JUVECI MARTINS no polo passivo da presente 

demanda.

Providenciem-se as alterações necessários, inclusive na distribuição.

Após, designe-se nova audiência de conciliação, conforme requerido em 

ref. 38.

Cite-se o requerido, constando-se no mandado as advertências legais, 

inclusive intimando-o para comparecimento a audiência de conciliação a 

ser designada com antecedência de vinte dias.

Intimem-se os que deverão comparecer à audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 75010 Nr: 2877-69.2015.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO SILVEIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 Vistos.

 Ante o teor das manifestações das partes, DESIGNO audiência de 

suspensão condicional do processo para o dia 11 de julho de 2018, às 

13h00min. (horário oficial do Estado de Mato Grosso), a se realizar na sala 

de audiência da Segunda Vara.

Intime-se o réu pessoalmente.

Cientifiquem-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 80358 Nr: 1836-33.2016.811.0012
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTO TITO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCISIO VALERIANO DOS 

PASSOS - OAB:2.895/MT

 Vistos.

 Apresentada a resposta à acusação (ref. 24), verifico não ser o caso de 

absolvição sumária (art. 397 do CPP), motivo pelo qual designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 24 de julho de 2018, às 16h20min 

(horário oficial do Estado de Mato Grosso), nos termos do artigo 399 do 

CPP, ocasião em que se procederá à oitiva da (s) vítima (s) e testemunhas 

arroladas e, ao final, realizar-se-á (ão) o (s) interrogatório (s) do (s) 

acusado (s).

As provas serão produzidas em uma só audiência, de forma que aquelas 

consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias serão 

indeferidas.

Os esclarecimentos dos peritos, caso necessário, dependerão de prévio 

requerimento das partes.

Estando o réu preso, requisite-se sua escolta.

Havendo testemunha (s) residente (s) em outra (s) comarca (s), 

expeça(m)-se carta (s) precatória (s), nos termos do artigo 222 do CPP.

Havendo policial militar arrolado como testemunha, requisite-se na forma 

do art. 221, §2º, do CPP, ou, sendo funcionário público, expeça-se o 

competente mandado de intimação e comunique-se na forma do art. 221, 

§3º, do CPP, caso contrário, intime(m)-se a (s) testemunha (s) no (s) 

endereço (s) declinado (s) pelas partes.

Intimem-se o Ministério Público e a Defensoria.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 73336 Nr: 2088-70.2015.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARLITO SOUSA DE OLIVEIRA, MACARIO 

NICACIO DE SOUZA TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Arlene Pessoa Costa - 

OAB:15201

 Vistos.

 Apresentada a resposta à acusação (ref. 42), verifico não ser o caso de 

absolvição sumária (art. 397 do CPP), motivo pelo qual designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 12 de setembro de 2018, às 15h30min 

(horário oficial do Estado de Mato Grosso), nos termos do artigo 399 do 

CPP, ocasião em que se procederá à oitiva da (s) vítima (s) e testemunhas 

arroladas e, ao final, realizar-se-á (ão) o (s) interrogatório (s) do (s) 

acusado (s).

As provas serão produzidas em uma só audiência, de forma que aquelas 

consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias serão 

indeferidas.

Os esclarecimentos dos peritos, caso necessário, dependerão de prévio 

requerimento das partes.

Estando o réu preso, requisite-se sua escolta.

Havendo testemunha (s) residente (s) em outra (s) comarca (s), 

expeça(m)-se carta (s) precatória (s), nos termos do artigo 222 do CPP.

Havendo policial militar arrolado como testemunha, requisite-se na forma 

do art. 221, §2º, do CPP, ou, sendo funcionário público, expeça-se o 

competente mandado de intimação e comunique-se na forma do art. 221, 

§3º, do CPP, caso contrário, intime(m)-se a (s) testemunha (s) no (s) 

endereço (s) declinado (s) pelas partes.

Intimem-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 96536 Nr: 6557-91.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANESCA MARTINS PINTO DE CAMPOS, 

ANTONIO EDU MARTINS PINTO, ROSAINE CARMEN MARTINS PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641-B/MT

 Ref. 66: intimem-se as partes para manifestação sobre a certidão do 

oficial de justiça apresentada, devendo fazê-lo no prazo comum de dez 

dias, requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63964 Nr: 2706-83.2013.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDISLEY FERREIRA DA SILVA, SIRLEY 

FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 Vistos.

 Apresentada a resposta à acusação (ref. 17), verifico não ser o caso de 

absolvição sumária (art. 397 do CPP), motivo pelo qual designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 28 de agosto de 2018, às 15h45min 

(horário oficial do Estado de Mato Grosso), nos termos do artigo 399 do 

CPP, ocasião em que se procederá à oitiva da (s) vítima (s) e testemunhas 

arroladas e, ao final, realizar-se-á (ão) o (s) interrogatório (s) do (s) 

acusado (s).

As provas serão produzidas em uma só audiência, de forma que aquelas 

consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias serão 

indeferidas.

Os esclarecimentos dos peritos, caso necessário, dependerão de prévio 

requerimento das partes.

Estando o réu preso, requisite-se sua escolta. Estando solto, intime-o 

pessoalmente.

Havendo testemunha (s) residente (s) em outra (s) comarca (s), 

expeça(m)-se carta (s) precatória (s), nos termos do artigo 222 do CPP.

Havendo policial militar arrolado como testemunha, requisite-se na forma 

do art. 221, §2º, do CPP, ou, sendo funcionário público, expeça-se o 

competente mandado de intimação e comunique-se na forma do art. 221, 

§3º, do CPP, caso contrário, intime(m)-se a (s) testemunha (s) no (s) 

endereço (s) declinado (s) pelas partes.

Intimem-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 83329 Nr: 3505-24.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LECI MENDES FERREIRA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Converto o julgamento em diligência e determino a intimação da parte 

autora para esclarecer e COMPROVAR qual atividade laborativa exercia 

anteriormente, e se lhe era exigido esforço físico, considerando-se que o 

laudo pericial concluiu que a incapacidade da autora é no sentido de 

exercer atividade que exija esforço físico e não para qualquer tipo de 

atividade laborativa.

Concedo o prazo de quinze dias para manifestação.

Após, vista à autarquia ré para manifestação no mesmo prazo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98404 Nr: 7584-12.2017.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCO AZEVEDO DE SOUZA, GEAN 

CARLOS BATISTA TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - OAB:

 Vistos.

 Apresentadas as respostas à acusação (ref. 8 e 18), verifico não ser o 

caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP), motivo pelo qual designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de setembro de 2018, às 

15h30min (horário oficial do Estado de Mato Grosso), nos termos do artigo 

399 do CPP, ocasião em que se procederá à oitiva da (s) vítima (s) e 

testemunhas arroladas e, ao final, realizar-se-á (ão) o (s) interrogatório 

(s) do (s) acusado (s).

As provas serão produzidas em uma só audiência, de forma que aquelas 

consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias serão 

indeferidas.

Os esclarecimentos dos peritos, caso necessário, dependerão de prévio 

requerimento das partes.

Estando os réus presos, requisite-se sua escolta. Estando soltos, 

intimem-nos pessoalmente.

Havendo testemunha (s) residente (s) em outra (s) comarca (s), 

expeça(m)-se carta (s) precatória (s), nos termos do artigo 222 do CPP.

Havendo policial militar arrolado como testemunha, requisite-se na forma 

do art. 221, §2º, do CPP, ou, sendo funcionário público, expeça-se o 

competente mandado de intimação e comunique-se na forma do art. 221, 

§3º, do CPP, caso contrário, intime(m)-se a (s) testemunha (s) no (s) 

endereço (s) declinado (s) pelas partes.

Intimem-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000122-50.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

N. DIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0018076A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTAL TECNOLOGIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Ante a informação prestada pelos correios 

(Id. 13653229), a qual noticia que não houve a citação da parte promovida 

devido ter mudado do endereço constante dos autos, encaminho o feito ao 

setor de cumprimento para que intime o promovente, na pessoa de seu 

advogado, para que forneça, no prazo de 10 (dez) dias, o atual endereço 

da reclamada, sob pena de arquivamento dos presentes autos. 

Aguarde-se o decurso do prazo supra. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina / MT, 19 de junho de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-63.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZER ARIEL INACIO ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA RIBEIRO ARAUJO OAB - MT22965/B-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARRIJO & ANDRADE LIMITADA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000104-63.2017.8.11.0012 REQUERENTE: ELIEZER ARIEL 

INACIO ME REQUERIDO: CARRIJO & ANDRADE LIMITADA - ME Vistos. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Da revelia. A 

Reclamada, embora devidamente citada (Id 10009780), deixou de 

comparecer na audiência de conciliação (Id 10132143), e tampouco 

justificou sua ausência no prazo legal, razão pela qual, nos termos do art. 

20 da Lei nº 9.099/95, reconheço a revelia. Mérito. Noticia o Reclamante 

que é credor do Reclamado na importância de R$ 2.890,80 (dois mil, 

oitocentos e noventa reais e oitenta centavos), conforme se depreende a 

emissão dos boletos bancários Id 9484545): - Boleto Bancário nº 

534-01/05, vencido em 18/03/2017, no valor de R$ 578,16 (quinhentos e 

setenta e oito reais e dezesseis centavos). - Boleto Bancário nº 

534-02/05, vencido em 18/04/2017, no valor de R$ 578,16 (quinhentos e 

setenta e oito reais e dezesseis centavos). - Boleto Bancário nº 

534-03/05, vencido em 18/05/2017, no valor de R$ 578,16 (quinhentos e 

setenta e oito reais e dezesseis centavos). - Boleto Bancário nº 

534-04/05, vencido em 18/06/2017, no valor de R$ 578,16 (quinhentos e 

setenta e oito reais e dezesseis centavos). - Boleto Bancário nº 

534-05/05, vencido em 18/07/2017, no valor de R$ 578,16 (quinhentos e 

setenta e oito reais e dezesseis centavos).. Em conformidade com o 

Enunciado 20 do FONAJE, cabe à parte requerida comparecer 

pessoalmente na audiência, caso contrário, serão reputados verdadeiros 

os fatos alegados pelo autor, com imediato julgamento da demanda. Nem 

mesmo a oferta de contestação, por advogado regularmente constituído, 

ou a presença deste na audiência, afasta a obrigação do comparecimento 

do demandado, salvo se for por motivo justificado. Preleciona o artigo 20 

da Lei nº 9.099/95 que: “Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do juiz”. Assim, uma vez comprovado pelo Autor a 

subsistência da dívida, cumpre à parte ré provocar o contraditório 

demonstrando fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, 

nos termos do artigo 373, II do NCPC, o que não o fez, devendo, portanto, 

o pedido ser julgado procedente. Ante o exposto, reconheço a revelia da 

Reclamada, e, OPINO pela PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na 

inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil para CONDENAR 

a ré ao pagamento da quantia de R$ 2.890,80 (dois mil, oitocentos e 

noventa reais e oitenta centavos), acrescida de juros legais de 1% ao mês 

a contar da citação e correção monetária (INPC) a partir do respectivo 

vencimento de cada título. Sem condenação em custas e honorários, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/1995. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE 

PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010068-58.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DOS ANJOS CONCEICAO ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA RIBEIRO ARAUJO OAB - MT22965/B-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010068-58.2017.8.11.0012; Valor causa: R$ 31.209,20; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ANA DOS ANJOS CONCEICAO ANDRADE Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., BANCO BRADESCO 

S.A. Vistos. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde 

das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de 

perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Da revelia. O 

2º reclamado, embora devidamente citado (Id 11141428), deixou de 

comparecer a audiência de conciliação (Id 7945261), razão pela qual, nos 

termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, declaro sua revelia. Preliminar. - Da 

Ilegitimidade Passiva da 2º Reclamada. A preliminar arguida pela 2º 
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reclamada se confunde com o mérito e com ele será analisada. - Da 

Inépcia da Inicial. No que diz respeito à preliminar de inépcia da inicial por 

ausência de documentos indispensáveis, tal pedido não merece 

acolhimento, uma vez que há nos autos comprovação suficiente de que a 

autora reside nesta localidade, dentre eles conta de água e extrato 

bancário de agência localizada nesta Comarca. - Da Ausência da 

Condição da Ação. Da Falta de Interesse de Agir. A provocação do 

Judiciário já faz exsurgir a necessidade dele para resolver a situação 

conflituosa. Ademais, o ato questionado persiste no tempo, legitimando a 

autora e fazendo surgir o seu interesse de agir. Portanto, rejeito a 

preliminar. Mérito. Trata-se de uma AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM PEDIDO DE 

DANOS MORAIS, MATERIAIS E RESTITUIÇÃO EM DOBRO, COM PEDIDOS 

DE TUTELAS DE URGÊNCIA proposta pela reclamante em desfavor das 

reclamadas, sob o fundamento de que é beneficiária de Pensão por morte 

de seu marido perante a Previdência Social – INSS, percebendo 

mensalmente o valor de R$ 1.033,00 (um mil e trinta e três reais). Aduz 

que, em Janeiro de 2017, foi surpreendida por um desconto não 

autorizado em que foi depositado pelo INSS apenas o valor de R$ 750,00 

(setecentos e cinquenta reais). Ao se dirigir até a agência do INSS nesta 

cidade, obteve a informação de que está sendo descontado de seu 

benefício previdenciário o valor de R$ 302,30 (trezentos e dois reais e 

trinta centavos), em virtude de um empréstimo realizado com o 1º 

reclamado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em 72 (setenta e 

duas) parcelas. Alega que o referido valor foi depositado e sacado em 

conta aberta em seu nome no Banco Bradesco, agência n° 1941-0, na 

cidade de Várzea Grande - MT. Afirma a autora que NÃO pactuou o 

empréstimo e que NUNCA abriu conta com o 2º reclamado no município de 

Várzea Grande – MT. Em defesa, o 1º reclamado contestou o pedido, 

alegando que não cometeu ato ilícito e que o empréstimo fora devidamente 

contratado, cujos valores foram depositados na conta corrente da 

reclamante, razão pela qual a consignação das parcelas na conta 

corrente da reclamante configura exercício regular de direito. Em 

contestação, o 2º reclamado, REVEL, afirma que não praticou qualquer ato 

ilícito causador de dano moral suficiente a ensejar a aludida 

responsabilidade, visto que atua apenas como meio de pagamento dos 

serviços prestados por empresas diversas, sendo o Banco ITAU S.A a 

responsável pelo contrato realizado junto a parte autora. Pois bem. O 1º 

reclamado não trouxe nenhum documento ao feito que comprovasse que a 

autora foi a pessoa que contratou o financiamento. De igual maneira, o 2º 

reclamado não apresentou qualquer documento que comprovasse a 

autoria da reclamante diante a abertura de conta na agencia localizada no 

munícipio de Várzea Grande - MT. Com efeito, não há provas nos autos de 

que a parte Reclamante tenha firmado o referido contrato. Nesse sentido, 

procede a declaração de inexistência da relação jurídica, no que tange 

contratação do empréstimo, objeto da presente demanda. O fato de 

terceiro, configurado neste caso, sendo previsível, realmente não exclui a 

obrigação de indenizar, pois as circunstâncias que evidenciam o risco 

sempre presente de obtenção de crédito em nome de outrem exigem das 

empresas e seus prepostos redobrada cautela tanto na análise da 

documentação, quanto na verificação de seus dados pessoais e 

cadastrais. Assim, neste particular, não tendo a reclamante, segundo de 

modo verossímil afirma, contraído a obrigação de pagamento, sendo ela 

parte nitidamente hipossuficiente na relação de consumo, é ônus do 

reclamado a comprovação de que a reclamante participou da transação 

comercial, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, não se podendo, além do mais, exigir, daquele que alega, 

prova de fato negativo: “São direitos do consumidor: VIII - A facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências.” Art. 14 do CDC: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa,pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Os danos que incidem sobre a vítima, 

caracterizam-se in re ipsa, ou seja, independem de demonstração, de 

maneira que, por evidente, não há que se exigir da reclamante prova 

“manifesta” dos gravames, cuja reparação postula. Além do mais, é 

sempre útil repetir que a responsabilidade que incide sobre o produtor ou o 

fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. A obrigação de indenizar deve ser reconhecida, embora não 

nos moldes postulados inicialmente, diante do risco de se concretizar, em 

seu favor, ilícito enriquecimento. Com relação aos danos materiais, os 

valores descontados indevidamente dos proventos da autora devem ser 

devolvidos de forma simples, por absoluta falta de comprovação de má-fé 

por parte dos reclamados. Em relação à litigância de má-fé, entendo que 

não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do livre exercício 

do direito constitucional de ação. Por fim, quanto ao pedido contraposto, 

este não deve ser acolhido haja vista a inexistência de relação jurídica 

entre as partes da lide. Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, 

do NCPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: a) 

DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes objeto da 

presente demanda e RATIFICAR os efeitos concedidos em tutela 

provisória de urgência (Id 7945224), para que cessem em definitivo os 

descontos na folha de pagamento da parte autora; b) DETERMINAR ao 2º 

reclamado o cancelamento da conta corrente n. 34944-5, agência: 1941-0 

em nome da autora junto ao Banco Bradesco S/A no município de Várzea 

Grande - MT, bem como indevida qualquer cobrança em relação a tal 

vínculo ora declarado irregular; c) CONDENAR a 1º reclamada, a título de 

danos materiais, à restituição dos valores descontados indevidamente 

(dezembro/2016 e janeiro/2017), perfazendo o valor de R$ 604,60 

(seiscentos e quatro reais e sessenta centavos), acrescidos de juros de 

1%, a partir do desembolso, e correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir 

desta data; d) CONDENAR as Reclamadas, solidariamente, ao pagamento 

no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos 

morais, acrescendo-se correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da 

presente data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês desde o evento danoso 

(Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça). Sem condenação em 

custas e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 

9.099/1995. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juíza de Direito [1]Nesse sentido, a 

súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010517-50.2016.8.11.0012 REQUERENTE: ANA COUTRINS DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I do CPC. Mérito Diz a parte 

reclamante que foi surpreendida com a fatura de seu cartão de crédito por 

compras realizadas nas cidade de Santos, Indaiatuba, Rio de Janeiro e 

São Paulo, alegando não as haver realizado. Segue abaixo as compras 

desconhecidas pela parte autora: Descrição Parcelas Valor Total Santel 

Life 12 R$ 49,90 R$ 598,80 Viação Cometa 03 R$ 41,66 R$ 124,98 Vizzent 

03 R$ 66,67 R$ 200,01 Vizzent 03 R$ 66,67 R$ 200,01 Encripta 01 R$ 4,90 

R$ 4,90 Google Play 01 R$ 3,90 R$ 3,90 Submarino 01 R$ 140,17 R$ 

140,17 Submarino.com 03 R$ 95,75 R$ 287,28 TOTAL R$ 1.560,05 A 

reclamada afirma que a autora é titular do cartão de crédito Visa Fácil nº 

4096-0066-8607-7102, que se encontra cancelado por fraude. Ressalta 
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que o cancelamento foi realizado em 11/10/2016 e que os valores foram 

estornados na fatura com vencimento em 25/11/2016. Ao analisar os 

documentos constantes nos autos verifica-se que o pagamento dos 

valores não conhecidos pela reclamante não foram devolvidos 

completamente senão vejamos: Dessa forma a reclamada deixou de 

restituir os seguintes valores: Descrição Parcelas Valor Total Santel Life 

12 R$ 49,90 R$ 598,80 Encripta 01 R$ 4,90 R$ 4,90 Google Play 01 R$ 

3,90 R$ 3,90 Submarino 01 R$ 140,17 R$ 140,17 TOTAL R$ 747,77 Dessa 

forma, deve a requerida restituir o valor de R$ 747,77 (setecentos e 

quarenta e sete reais e setenta e sete centavos) referente à compras 

desconhecidas pela parte autora e que não foram estornadas pela 

reclamada. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir a má prestação do serviço contratado, que 

possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé. Quanto 

ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em 

conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de 

que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter 

reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente 

gravoso ao ofensor. Feitas as ponderações supra, considero adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Pelo exposto, decido pela procedência em parte da pretensão formulada 

na inicial, para: a) condenar a reclamada a pagar a reclamante, a título de 

danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 1% 

ao mês, contados da partir da citação; b) determinar que a reclamada 

restituía a reclamante o valor de R$ 747,77 (setecentos e quarenta e sete 

reais e setenta e sete centavos), referente as compras desconhecidas 

pela reclamante em seu cartão de crédito, corrigidos monetariamente pelo 

INPC a partir de cada desembolso, e acrescidos de juros de 1% ao mês, a 

partir da citação. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, 

a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA Juíza Leiga Homologo, para que 

produza seus regulares efeitos jurídicos, o projeto de sentença da lavra 

da juíza leiga. Luciene Kelly Marciano Roos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-68.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI TEREZ LANGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000136-68.2017.8.11.0012; Valor causa: R$ 10.819,64; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: NELCI TEREZ LANGE 

Parte Ré: REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inciso I do CPC/15. Noticia a parte autora, que é aposentada rural 

desde o ano de 2005, alega que em março de 2017 descobriu que o 

Banco reclamado estava procedendo descontos mensais na 

aposentadoria da reclamante no valor de R$ R$ 27,40 (72 parcelas), 

contrato n.º 26-383042/16310, desde o mês de fevereiro de 2016. Afirma 

que não contratou nenhum empréstimo nesse valor e quantidade de 

parcelas. Aduz ainda, que no INSS fez o Termo de Declaração, 

requerendo a suspensão e Boletim de Ocorrência. Razão pela qual pugna 

por declaração de inexistência de qualquer contrato entre as partes, 

repetição dos valores descontados indevidamente e indenização por 

danos morais. Opondo-se à pretensão reparatória, a parte reclamada 

afirma que os débitos foram regularmente contratados: - Operação nº 

26-383042/16310 foi celebrado em 22/01/2016, no valor de R$ 892,33, a 

ser quitado em 72 parcelas de R$ 27,40. Alega que não cometeu ato ilícito 

e que não estão presentes os requisitos necessários ao dever de 

indenizar. Em sede de impugnação, a parte autora aduz que não tem 

leitura, não sabe escrever e nem ler, para assinar seu nome precisa olhar 

as letras para copiar, ou seja, não assina apenas copia e que sabia que 

tinha qualquer valor depositado em sua conta, tanto que nunca efetuou o 

saque. Pois bem. Insta consignar que os depoimentos das testemunhas, 

sr. ILARIO ROSSI (Id 11590847) e sra. VIRMA SCAPINI (Id 11590837), 

afirmam que já presenciaram a autora assinando com auxilio de 

documento de identidade para copiar assinatura. E no depoimento da parte 

autora (Id 11590771), ao ser questionada se reconhecia a assinatura do 

documento acostado no Id 9813072, referente a procuração juntada a 

exordial, a mesma não reconhece e quando indagada se a cópia do 

documento de identidade acostada a contestação era dela, a parte afirma 

que sim. Assim, após análise dos autos, verifica se que a reclamada 

apresentou contrato (Id 10965852), além de documento pessoal e 

comprovante de residência, posto que os documentos anexados nos 

autos, sem nenhuma dúvida, comprovam a contratação e o débito, haja 

vista que o contrato foi devidamente assinado pela parte reclamante, cujas 

assinaturas, mesmo a olhos leigos, são idênticas as lançada no RG, na 

procuração e termo de audiência de conciliação. Estando comprovada a 

contratação dos empréstimos, a consignação dos valores das parcelas na 

folha de pagamento da reclamante configura-se exercício regular de 

direito. Restou evidente que a parte reclamante, intencionalmente, alterou a 

verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil/2015. Os fatos 

mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, 

caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. Condutas como 

essa, com violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Ante o 

exposto, opino pelo julgamento IMPROCEDENTE dos pedidos da inicial, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil. E CONDENO a parte reclamante, como litigante de má fé 

(art. 80, II, do NCPC), ao pagamento de multa no importe de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor 

da causa – art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

procuradores da reclamada. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

baixas, anotações e demais formalidades. Publicada e registrada no 

sistema Projudi. Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito titular deste Juizado Especial, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Tuliane Patrice 

Franchi Barros Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto
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Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010483-75.2016.8.11.0012 REQUERENTE: CARLOS MARTINS 

RIBEIRO DA ROCHA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Trata-se de 

ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos 
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morais, ajuizada por CARLOS MARTINS RIBEIRO DA ROCHA, em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A., todos qualificados. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9099/1995. Fundamento. Decido. Sustenta o 

reclamante que realizou contrato junto a reclamada no valor de R$ 31,90 e 

que posteriormente passou a receber cobranças com valores acima do 

contratado. Contesta a requerida aduzindo que não foi localizado nenhum 

protocolo de reclamação da conta reclamada, que houve utilização muito 

acima do contratado bem como contratação de diversos pacotes 

adicionais. Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a cobrança acima do contratado. Pelos 

documentos anexados aos autos, não há prova que houve a restrição 

comercial registrada no nome e CPF da parte reclamante, não tendo prova 

de restrição comercial, face à ausência de extrato emitido por órgãos de 

restrição ao crédito (SPC, SCPC e SERASA), informando a referida 

restrição por parte da requerida. No que se refere ao fato em que se 

funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do CPC, exigindo do 

autor sua plena demonstração, sob pena de improcedência da 

reclamação. A prova que deveria ter sido produzida pela parte reclamante 

não é impossível ou excessivamente impossível, haja que bastaria este ter 

juntado prova documental do seu direito, como manteve-se inerte, a 

improcedência se impõe. Neste caso, o reclamante deixou de comprovar 

os fatos constitutivos do seu direito. Nesta condição, inexistindo ou não 

comprovado satisfatoriamente a conduta culposa da reclamada, a 

improcedência da ação se impõe. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I 

do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95 julgo IMPROCEDENTE. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA Juíza Leiga 

Vistos. HOMOLOGO a sentença lavrada pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, para que surta seus efeitos legais e 

jurídicos. Cumpra-se. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS JUÍZA DE 

DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010477-68.2016.8.11.0012; Valor causa: R$ 35.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: COMERCIO DE 

PRODUTOS AGROVETERINARIOS LTDA - EPP Parte Ré: REQUERIDO: 

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. Vistos. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Preliminar. - 

Da Adequação do Pólo Passivo. Acolho a preliminar arguida em sede de 

contestação. Determino a retificação do pólo passivo devendo constar 

CLARO S.A. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de 

Urgência, em síntese, alega a reclamante ser cliente da reclamada, 

através dos contratos nº 146625652, 117982163 e 117982134, estes 

referentes as linhas nº (66) 3438-1211, (66) 3438-1569 e (66) 3438-2226, 

afirma que sempre pagou as faturas, contudo afirma que as faturas 

referentes ao mês de janeiro de 2012, nos valores de R$ 62,82, referente 

a linha 66) 3438-2266, 83,19, linha: 66) 3438-1211, e 73,63 o qual 

refere-se a linha 66) 3438-1569, todas com vencimento em 28/01/2012. 

Informa que em 24/02/2012 pagou as referidas faturas por meio dos 

respectivos AVISOS DE COBRANÇA, contudo a reclamada continua lhe 

enviando cobranças, e incluiu o nome da reclamante junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, referente aos valores R$ 73,63, referente ao contrato 

n. E000000117982134; R$ 62,82, referente ao contrato n. 

E000000014662565 e R$ 83,19, referente ao contrato n. 

E00000011798213, todas com vencimento em 28/01/2012, tendo como 

data de inclusão 06/04/2015. A parte reclamada, em sua peça de defesa, 

alega que a parte autora utilizou dos serviços, que não consta no sistema 

pagamento dos valores cobrados, que os comprovantes juntados pela 

reclamante estão ilegíveis e com indício de adulteração e que não consta 

restrição no nome da autora. Afirma não ter cometido qualquer ato ilícito, 

tampouco teria concorrido para que o suposto dano ocorresse. Pois bem. 

Após análise dos autos verifica se que a parte autora juntou comprovante 

de negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao credito (Id 

7943223), bem como os respectivos comprovantes de pagamento das 

faturas com vencimento em 28/01/2012 devidamente pagos em 24/02/2012 

(Id 7943169). Destarte, a parte ré não trouxe aos autos elementos de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial, 

significando dizer que o mesmo não logrou êxito em demonstrar fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da demandante, ônus que 

lhe incumbia por força do art. 373, II, do NCPC. Conclui-se, portanto, que a 

reclamada agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, 

sendo imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que 

deu causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. De outro 

norte, verifico que o Reclamante cumulativamente requer a condenação de 

indenização por danos morais, sob o fundamento de que seu nome foi 

indevidamente inserido no cadastro de proteção ao crédito. Neste caso o 

dano moral é presumido, in re ipsa, comprova-se pela força dos próprios 

fatos e independe de demonstração da extensão dos prejuízos para que 

surja a obrigação de indenizar. Assim, demonstrada a relação de 

causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte autora, 

resta fixar o quantum indenizatório. Sabe-se que a reparação de danos 

morais visa minimizar a dor da vítima, proporcionando-lhe satisfação, sem 

importar em enriquecimento indevido. De outro norte, a condenação retrata 

punição ao ofensor, objetivando dissuadi-lo pedagogicamente quanto à 

prática de novos ilícitos. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Levando em conta esses parâmetros, e por tudo mais 

que se vê dos autos, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mostra-se 

eficaz para compensar pecuniariamente os danos sofridos e para evitar 

reiterações pela parte reclamada, sempre levando em conta os princípios 

da razoabilidade e proporcionalidade. Posto isso, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos iniciais, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, para: - RATIFICAR liminar deferida (Id 

7943244) e DECLARAR a inexistência dos débitos objeto da presente 

demanda; - CONDENAR a Reclamada ao pagamento no valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, 

acrescendo-se correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente 

data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês desde o evento danoso (súmula n. 

54 do Superior Tribunal de Justiça). Sem condenação em custas e 

honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/1995. 

Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto [1]Nesse sentido, a súmula n. 362 

do Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010065-11.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

M F GOMES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

AILTON CARDOSO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista a certidão constante do Id. 

13131791, encaminho intimação ao autor para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que lhe for de direito. Ficando ciente que extrapolado o prazo 

sem manifestação os autos serão arquivados por inércia da parte. O 

referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 19 de junho de 2018. 

Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010169-95.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLI PEREIRA LUKASZESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO OAB - MT0014250S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Numero do 

Processo: 8010169-95.2017.8.11.0012 REQUERENTE: MICHELLI PEREIRA 

LUKASZESKI REQUERIDO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS Converto o julgamento em diligência e determino seja a parte 

autora intimada a fim de juntar aos autos, em 10 dias, relatório 

circunstanciado ( do médico e da fisioterapeuta) acerca da prescrição de 

fisioterapia à autora mais de um mês após os fatos, devendo esclarecer 

se há liame entre o acidente objeto da ação e tal tratamento, detalhando-o. 

Após, tornem conclusos. NX, 26 de março de 2018. Luciene Kelly 

Marciano Roos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010055-93.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ADJANIRA LUIZA GONCALVES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELE FREITAS PEREIRA OAB - MT20030/O (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S (ADVOGADO)

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista o trânsito em julgado da 

sentença (Id. 13743446) e o depósito efetuado pela parte promovida (Id. 

10174902), encaminho intimação ao autor para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que lhe for de direito. Ficando ciente que extrapolado o prazo 

sem manifestação os autos serão arquivados por inércia da parte. O 

referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 19 de junho de 2018. 

Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010355-55.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JAILTON RIBEIRO NERES MONTEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

MICHELE FREITAS PEREIRA OAB - MT20030/O (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT e, após observar a 

solicitação da parte exequente (Id. 13430929), impulsiono os autos nos 

seguintes termos: Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento de sua obrigação, conforme cálculos 

constantes do Id. 13430943, no valor de R$=6.430,88= (seis mil 

quatrocentos e trinta reais e oitenta e oito centavos), devidamente 

atualizado até o dia 29/05/2018. Ficando a executada ciente que 

extrapolado o prazo sem comprovação do pagamento, será acrescido ao 

montante à multa prevista no artigo 523, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo 

sem comprovação encaminhem-se os autos conclusos para apreciação 

do pedido de penhora on-line. O referido é verdade e dou fé. Nova 

Xavantina, 19 de junho de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor 

Judiciário

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88424 Nr: 1716-20.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Madalena Gaudencia de Pontes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ponderam as alegações de hipossuficiência, posto que defiro à parte 

autora os benefícios da Justiça Gratuita.

Em observância às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso 

VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação.

Cite-se a parte ré para, no prazo legal, apresentar contestação ao pedido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88420 Nr: 1712-80.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euba Teodoro de Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ponderam as alegações de hipossuficiência, posto que defiro à parte 

autora os benefícios da Justiça Gratuita.

Em observância às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso 

VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação.

Cite-se a parte ré para, no prazo legal, apresentar contestação ao pedido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88561 Nr: 1812-35.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio de Arruda Maia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.
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Ponderam as alegações de hipossuficiência, posto que defiro à parte 

autora os benefícios da Justiça Gratuita.

Em observância às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso 

VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação.

Cite-se a parte ré para, no prazo legal, apresentar contestação ao pedido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88422 Nr: 1714-50.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rejaine Moreno Maciel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ponderam as alegações de hipossuficiência, posto que defiro à parte 

autora os benefícios da Justiça Gratuita.

Em observância às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso 

VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação.

Cite-se a parte ré para, no prazo legal, apresentar contestação ao pedido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88473 Nr: 1761-24.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deuzinei de Almeida Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ponderam as alegações de hipossuficiência, posto que defiro à parte 

autora os benefícios da Justiça Gratuita.

Em observância às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso 

VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação.

Cite-se a parte ré para, no prazo legal, apresentar contestação ao pedido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88431 Nr: 1723-12.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amelia Aparecida Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ponderam as alegações de hipossuficiência, posto que defiro à parte 

autora os benefícios da Justiça Gratuita.

Em observância às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso 

VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação.

Cite-se a parte ré para, no prazo legal, apresentar contestação ao pedido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 89303 Nr: 2183-96.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Macio Menezes Noleto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Nos moldes do art. 334 e seguintes do Código de Processo Civil, remeto o 

presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar as partes e seus advogados 

a se fazerem presentes em Sessão de Mediação/Conciliação a ser 

designada pela Gestora do Centro.

Proceda-se ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no artigo 334 e parágrafos, do Código de Processo Civil.

Cite-se o requerido e intimem-se as partes para que compareçam à 

audiência acompanhados de seus respectivos advogados.

A intimação das partes deverá ser pessoal.

Ao ser citado, o réu deverá ser cientificado de que o prazo para contestar 

é de 15 dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação 

frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação ou demais casos previstos em lei.

Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os 

autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para 

apresentação de defesa, que se iniciará conforme preceitua o artigo 335 e 

incisos, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo para apresentação de contestação, com ou sem 

manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para deliberação 

em 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 89302 Nr: 2182-14.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Domingos Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

ressalvando a possibilidade de revogação.

Considerando-se o ofício circular de n. 05/2016/PRES, encaminhado pela 

presidente do NUPEMEC-TJMT, que solicitou aos juízes de direito 

colaboração com os Centros de Conciliação, no sentido de não 

procederem à remessa de todos os feitos ao CEJUSC para realização da 

audiência inaugural, a fim de evitar colapso no sistema, bem como ser de 

conhecimento público e notório que os procuradores da autarquia ré não 

se fazem presentes em audiências realizadas no interior do Estado, 

postergo a designação de eventual audiência de conciliação para 

momento posterior.

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria, com 

envio dos autos. O prazo para contestação fluirá nos moldes do artigo 183 

do Código de Processo Civil.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação em 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 89297 Nr: 2177-89.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Pedro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

ressalvando a possibilidade de revogação.

Considerando-se o ofício circular de n. 05/2016/PRES, encaminhado pela 

presidente do NUPEMEC-TJMT, que solicitou aos juízes de direito 

colaboração com os Centros de Conciliação, no sentido de não 

procederem à remessa de todos os feitos ao CEJUSC para realização da 

audiência inaugural, a fim de evitar colapso no sistema, bem como ser de 

conhecimento público e notório que os procuradores da autarquia ré não 

se fazem presentes em audiências realizadas no interior do Estado, 

postergo a designação de eventual audiência de conciliação para 

momento posterior.

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria, com 

envio dos autos. O prazo para contestação fluirá nos moldes do artigo 183 

do Código de Processo Civil.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação em 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 89039 Nr: 2053-09.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juscelina Virgolina de Macedo Romero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

ressalvando a possibilidade de revogação.

Considerando-se o ofício circular de n. 05/2016/PRES, encaminhado pela 

presidente do NUPEMEC-TJMT, que solicitou aos juízes de direito 

colaboração com os Centros de Conciliação, no sentido de não 

procederem à remessa de todos os feitos ao CEJUSC para realização da 

audiência inaugural, a fim de evitar colapso no sistema, bem como ser de 

conhecimento público e notório que os procuradores da autarquia ré não 

se fazem presentes em audiências realizadas no interior do Estado, 

postergo a designação de eventual audiência de conciliação para 

momento posterior.

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria, com 

envio dos autos. O prazo para contestação fluirá nos moldes do artigo 183 

do Código de Processo Civil.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação em 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 89036 Nr: 2050-54.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Aurea Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

ressalvando a possibilidade de revogação.

Considerando-se o ofício circular de n. 05/2016/PRES, encaminhado pela 

presidente do NUPEMEC-TJMT, que solicitou aos juízes de direito 

colaboração com os Centros de Conciliação, no sentido de não 

procederem à remessa de todos os feitos ao CEJUSC para realização da 

audiência inaugural, a fim de evitar colapso no sistema, bem como ser de 

conhecimento público e notório que os procuradores da autarquia ré não 

se fazem presentes em audiências realizadas no interior do Estado, 

postergo a designação de eventual audiência de conciliação para 

momento posterior.

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria, com 

envio dos autos. O prazo para contestação fluirá nos moldes do artigo 183 

do Código de Processo Civil.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação em 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88521 Nr: 1786-37.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida de Fátima Teodoro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ponderam as alegações de hipossuficiência, posto que defiro à parte 

autora os benefícios da Justiça Gratuita.

Em observância às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso 

VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação.

Cite-se a parte ré para, no prazo legal, apresentar contestação ao pedido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88469 Nr: 1757-84.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vestas Melo Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ponderam as alegações de hipossuficiência, posto que defiro à parte 

autora os benefícios da Justiça Gratuita.

Em observância às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso 

VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação.

Cite-se a parte ré para, no prazo legal, apresentar contestação ao pedido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88558 Nr: 1809-80.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Paula Evangelista de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ponderam as alegações de hipossuficiência, posto que defiro à parte 

autora os benefícios da Justiça Gratuita.

Em observância às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso 

VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação.

Cite-se a parte ré para, no prazo legal, apresentar contestação ao pedido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim
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 Cod. Proc.: 88556 Nr: 1807-13.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucinéia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ponderam as alegações de hipossuficiência, posto que defiro à parte 

autora os benefícios da Justiça Gratuita.

Em observância às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso 

VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação.

Cite-se a parte ré para, no prazo legal, apresentar contestação ao pedido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88442 Nr: 1734-41.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elenir Pinheiro Peres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ponderam as alegações de hipossuficiência, posto que defiro à parte 

autora os benefícios da Justiça Gratuita.

Em observância às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso 

VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação.

Cite-se a parte ré para, no prazo legal, apresentar contestação ao pedido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88465 Nr: 1753-47.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Paula Alves da Guia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ponderam as alegações de hipossuficiência, posto que defiro à parte 

autora os benefícios da Justiça Gratuita.

Em observância às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso 

VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação.

Cite-se a parte ré para, no prazo legal, apresentar contestação ao pedido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88439 Nr: 1731-86.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Margarida Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ponderam as alegações de hipossuficiência, posto que defiro à parte 

autora os benefícios da Justiça Gratuita.

Em observância às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso 

VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação.

Cite-se a parte ré para, no prazo legal, apresentar contestação ao pedido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88440 Nr: 1732-71.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalia Pinto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ponderam as alegações de hipossuficiência, posto que defiro à parte 

autora os benefícios da Justiça Gratuita.

Em observância às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso 

VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação.

Cite-se a parte ré para, no prazo legal, apresentar contestação ao pedido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 89037 Nr: 2051-39.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuneri Estrela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

ressalvando a possibilidade de revogação.

Considerando-se o ofício circular de n. 05/2016/PRES, encaminhado pela 

presidente do NUPEMEC-TJMT, que solicitou aos juízes de direito 

colaboração com os Centros de Conciliação, no sentido de não 

procederem à remessa de todos os feitos ao CEJUSC para realização da 

audiência inaugural, a fim de evitar colapso no sistema, bem como ser de 

conhecimento público e notório que os procuradores da autarquia ré não 

se fazem presentes em audiências realizadas no interior do Estado, 

postergo a designação de eventual audiência de conciliação para 

momento posterior.

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria, com 

envio dos autos. O prazo para contestação fluirá nos moldes do artigo 183 

do Código de Processo Civil.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação em 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 89077 Nr: 2075-67.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Generosa Sousa Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 
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ressalvando a possibilidade de revogação.

Considerando-se o ofício circular de n. 05/2016/PRES, encaminhado pela 

presidente do NUPEMEC-TJMT, que solicitou aos juízes de direito 

colaboração com os Centros de Conciliação, no sentido de não 

procederem à remessa de todos os feitos ao CEJUSC para realização da 

audiência inaugural, a fim de evitar colapso no sistema, bem como ser de 

conhecimento público e notório que os procuradores da autarquia ré não 

se fazem presentes em audiências realizadas no interior do Estado, 

postergo a designação de eventual audiência de conciliação para 

momento posterior.

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria, com 

envio dos autos. O prazo para contestação fluirá nos moldes do artigo 183 

do Código de Processo Civil.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação em 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88840 Nr: 1936-18.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Almeida dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

ressalvando a possibilidade de revogação.

Considerando-se o ofício circular de n. 05/2016/PRES, encaminhado pela 

presidente do NUPEMEC-TJMT, que solicitou aos juízes de direito 

colaboração com os Centros de Conciliação, no sentido de não 

procederem à remessa de todos os feitos ao CEJUSC para realização da 

audiência inaugural, a fim de evitar colapso no sistema, bem como ser de 

conhecimento público e notório que os procuradores da autarquia ré não 

se fazem presentes em audiências realizadas no interior do Estado, 

postergo a designação de eventual audiência de conciliação para 

momento posterior.

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria, com 

envio dos autos. O prazo para contestação fluirá nos moldes do artigo 183 

do Código de Processo Civil.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação em 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88552 Nr: 1803-73.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuzina Marques da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

ressalvando a possibilidade de revogação.

Considerando-se o ofício circular de n. 05/2016/PRES, encaminhado pela 

presidente do NUPEMEC-TJMT, que solicitou aos juízes de direito 

colaboração com os Centros de Conciliação, no sentido de não 

procederem à remessa de todos os feitos ao CEJUSC para realização da 

audiência inaugural, a fim de evitar colapso no sistema, bem como ser de 

conhecimento público e notório que os procuradores da autarquia ré não 

se fazem presentes em audiências realizadas no interior do Estado, 

postergo a designação de eventual audiência de conciliação para 

momento posterior.

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria, com 

envio dos autos. O prazo para contestação fluirá nos moldes do artigo 183 

do Código de Processo Civil.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação em 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88847 Nr: 1940-55.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosane Bispo Rocha Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 1940-55.2018.811.0044 – Código: 88847.

Vistos, etc.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

ressalvando a possibilidade de revogação.

Considerando-se o ofício circular de n. 05/2016/PRES, encaminhado pela 

presidente do NUPEMEC-TJMT, que solicitou aos juízes de direito 

colaboração com os Centros de Conciliação, no sentido de não 

procederem à remessa de todos os feitos ao CEJUSC para realização da 

audiência inaugural, a fim de evitar colapso no sistema, bem como ser de 

conhecimento público e notório que os procuradores da autarquia ré não 

se fazem presentes em audiências realizadas no interior do Estado, 

postergo a designação de eventual audiência de conciliação para 

momento posterior.

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria, com 

envio dos autos. O prazo para contestação fluirá nos moldes do artigo 183 

do Código de Processo Civil.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação em 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88755 Nr: 1904-13.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinvaldo Oliveira de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

ressalvando a possibilidade de revogação.

Considerando-se o ofício circular de n. 05/2016/PRES, encaminhado pela 

presidente do NUPEMEC-TJMT, que solicitou aos juízes de direito 

colaboração com os Centros de Conciliação, no sentido de não 

procederem à remessa de todos os feitos ao CEJUSC para realização da 

audiência inaugural, a fim de evitar colapso no sistema, bem como ser de 

conhecimento público e notório que os procuradores da autarquia ré não 

se fazem presentes em audiências realizadas no interior do Estado, 

postergo a designação de eventual audiência de conciliação para 

momento posterior.

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria, com 

envio dos autos. O prazo para contestação fluirá nos moldes do artigo 183 

do Código de Processo Civil.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação em 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88752 Nr: 1902-43.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Jovadelita Ferreira Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

ressalvando a possibilidade de revogação.

Considerando-se o ofício circular de n. 05/2016/PRES, encaminhado pela 

presidente do NUPEMEC-TJMT, que solicitou aos juízes de direito 

colaboração com os Centros de Conciliação, no sentido de não 

procederem à remessa de todos os feitos ao CEJUSC para realização da 

audiência inaugural, a fim de evitar colapso no sistema, bem como ser de 

conhecimento público e notório que os procuradores da autarquia ré não 

se fazem presentes em audiências realizadas no interior do Estado, 

postergo a designação de eventual audiência de conciliação para 

momento posterior.

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria, com 

envio dos autos. O prazo para contestação fluirá nos moldes do artigo 183 

do Código de Processo Civil.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação em 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88405 Nr: 1699-81.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Honestino Alves Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

ressalvando a possibilidade de revogação.

Considerando-se o ofício circular de n. 05/2016/PRES, encaminhado pela 

presidente do NUPEMEC-TJMT, que solicitou aos juízes de direito 

colaboração com os Centros de Conciliação, no sentido de não 

procederem à remessa de todos os feitos ao CEJUSC para realização da 

audiência inaugural, a fim de evitar colapso no sistema, bem como ser de 

conhecimento público e notório que os procuradores da autarquia ré não 

se fazem presentes em audiências realizadas no interior do Estado, 

postergo a designação de eventual audiência de conciliação para 

momento posterior.

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria, com 

envio dos autos. O prazo para contestação fluirá nos moldes do artigo 183 

do Código de Processo Civil.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação em 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88694 Nr: 1873-90.2018.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Cezar Barboza de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Vargas de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Moreira Pereira - 

OAB:24.064/O/MT, Ricardo Henrique Ayala Barbosa - 

OAB:24.326/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para que emende a inicial, no prazo de 10 

(dez) dias, a fim de que junte documentos indispensáveis para a 

propositura da ação, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88509 Nr: 1781-15.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldina Ribeiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Desta feita, o pleito somente poderá ser mais bem analisado sob a 

ótica do contraditório, motivo pelo qual indefiro o pleito de antecipação de 

tutela de evidência.Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios 

da  jus t i ça  g ra tu i ta ,  ressa lvando  a  poss ib i l i dade  de 

revogação.Considerando-se o ofício circular de n. 05/2016/PRES, 

encaminhado pela presidente do NUPEMEC-TJMT, que solicitou aos juízes 

de direito colaboração com os Centros de Conciliação, no sentido de não 

procederem à remessa de todos os feitos ao CEJUSC para realização da 

audiência inaugural, a fim de evitar colapso no sistema, bem como ser de 

conhecimento público e notório que os procuradores da autarquia ré não 

se fazem presentes em audiências realizadas no interior do Estado, 

postergo a designação de eventual audiência de conciliação para 

momento posterior.Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua 

procuradoria, com envio dos autos. O prazo para contestação fluirá nos 

moldes do artigo 183 do Código de Processo Civil.Com a resposta, 

intime-se a parte autora para apresentar impugnação à contestação em 10 

dias.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 76698 Nr: 661-68.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Servina Messias de Oliveira Medeiros, Roberto Mariano 

Medeiros, Neusa Medeiros Rocha, Nair Medeiros Marinho, Antonio Ribeiro 

Marinho, Rozilei Aparecida Medeiros, Zelina Medeiros de Oliveira, 

Francisco Roberto de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Periotto, Nelia Ribeiro Antunes Periotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Da análise dos autos, observo, que os requerentes às fls. 120, 

puganaram pela emenda da inicial para, incluir no polo passivo Nilo 

Rezende Rodrigues e Cintia Maria Gonçalves Oliveira.

Posto isso, determino que proceda o necesário para, incluir no polo 

passivo os requeridos Nilo Rezende Rodrigues e Cintia Maria Gonçalves 

Oliveira.

Após, cite-se os requeridos supra mencionados, via AR, conforme 

requerido (fl. 120).

Ademais, intime-se as partes da redesignação da audiência (fl. 142).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 72225 Nr: 2518-86.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irmãos Domingos Ltda, Antonio Domingos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. L. Supermercado LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Cezar Rosada - 

OAB:5868/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Defiro o pedido de suspensão do feito formulado na petição de fl. 83, 

pelo prazo requerido.

II – Ao arquivo provisório.

III – Decorrido o prazo do item I, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento no feito, no prazo 05 dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim
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 Cod. Proc.: 87322 Nr: 1103-97.2018.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junior Silva Dorta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTO S.A. em face de JUNIOR SILVA DORTA, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 22, a parte exequente pugnou pela desistência na ação e a 

extinção do processo.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente informa o 

desinteresse no prosseguimento da ação.

Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

 Expeça-se ofício, caso necessário, ao DETRAN a fim de que proceda com 

o desbloqueio de eventuais restrições oriundas do processo em tela.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Sem custas e honorários.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87608 Nr: 1281-46.2018.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Nunes Caraça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 87608

Vistos.

Intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar o 

contrato que descreve na inicial como BB CRÉDITO RENOVAÇÃO, 

operação sob o nº 862.378.675, sob pena de indeferimento da inicial.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88891 Nr: 1966-53.2018.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arionio Duarte da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberta Beatriz do Nascimento 

- OAB:20732/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA em face de 

ARIONIO DUARTE DA SILVA.

A parte requerente comprovou, initio litis, a existência do contrato entre as 

partes (fls. 21/22), bem como verifico que o requerente aportou aos autos 

comprovação de que procedeu com o envio de notificação ao requerido, 

no endereço constante no contrato (fls. 26/27), razão pela qual DEFIRO a 

medida liminar, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem nas 

mãos do requerente.

Executada a liminar, cite-se o requerido para, querendo, efetuar o 

pagamento da integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, em 5 (cinco) dias, a fim de ter o bem 

restituído livre de ônus, sob pena de consolidação da propriedade e posse 

plena do bem no patrimônio do credor fiduciário; ou apresentar resposta, 

sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato, em 15 dias (DL 

911/69, art. 3º, §§).

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88443 Nr: 1735-26.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina Aparecida Rodrigues de Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

Cite-se o requerido para contestar a ação, no prazo legal.

 Decorrido o prazo da contestação, com ou sem manifestação da parte ré, 

abra-se vista à parte autora para manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Após, retornem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88438 Nr: 1730-04.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilza dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

Cite-se o requerido para contestar a ação, no prazo legal.

 Decorrido o prazo da contestação, com ou sem manifestação da parte ré, 

abra-se vista à parte autora para manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Após, retornem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88618 Nr: 1845-25.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Boscolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

Cite-se o requerido para contestar a ação, no prazo legal.

 Decorrido o prazo da contestação, com ou sem manifestação da parte ré, 

abra-se vista à parte autora para manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Após, retornem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88073 Nr: 1501-44.2018.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rural Canarana Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Felipe Schaefer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÁSSIO BRUNO BARROSO - 

OAB:17205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o feito versa sobre execução de título extrajudicial, 

fundada em duplicatas mercantis, necessário se faz a juntada do título 

original, ante a possibilidade da circularidade da cártula, tendo em vista a 

característica da cartularidade. Neste sentido:

APELAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO E PROCESSUAL 

CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TITULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS MERCANTIS. EXECUÇÃO FULCRADA EM 

CÓPIAS. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL. 

IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. Tratando-se de execução 

de título extrajudicial (duplicata mercantil), imprescindível que o feito seja 

aparelhado com a via original, considerando as características da 

cartularidade e circulação inerentes aos títulos cambiais. Precedentes. 

RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70063420616, Décima Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, 

Julgado em 06/10/2016).

Assim, intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar o título original, ou comprovar a impossibilidade de fazê-lo, sob 

pena de indeferimento da inicial.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 6825 Nr: 484-66.2001.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 Ante o exposto, julgo extinta a punibilidade de Vilson Pires, qualificado 

nos autos, o que faço com fulcro assente nos artigos 107, inciso IV, c/c 

artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal.Transitando em julgado a 

presente decisão, procedam-se as baixas e anotações de estilo, 

comunicando-se ao distribuidor do fórum da Comarca.P. R. 

I.Paranatinga/MT, 22 de março de 2018.Jorge Hassib IbrahimJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 20860 Nr: 2316-27.2007.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro dos Reis Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230/MT, Roseni Aparecida Farinácio - OAB:4747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan José Metello de 

Siqueira - Procurador Federal - OAB:3.691- MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar perante a Receita 

Federal o Cadastro Nacional de Pessoa Física, haja vista que não foi 

possível emitir o RPV devido ao supracitado erro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 18912 Nr: 381-49.2007.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Avelino Barbieri, Vilma Maria Fontana Barbieri, 

Jaime Dias Pereira Filho, Eliezer de Campos Melo, Rosely Bezerra Melo, 

Rosineire Alves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Sérgio Henrique Guareschi - OAB:9724-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar no que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80901 Nr: 2699-53.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelly Silva Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de: intimar os advogados da 

parte requerida para querendo, apresentar contrarrazões em relação ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010588-53.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO LONGHINI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

STRIQUER & STRIQUER LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte exequente para, querendo, requerer o que de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-62.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ADELMO DIVINO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA MOERSCHBERGER NEDEL OAB - MT17240-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, requerer o que de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-42.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS VEIGA DE CAMPOS OAB - MT23859/O (ADVOGADO)

PETERSON VEIGA CAMPOS OAB - MT0017203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)
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CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, requerer o que de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010034-84.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CASTRO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTOLINA ALVES DE LIMA OAB - MT11165/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PARANATINGA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, requerer o que de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-96.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO CESAR AZAMBUJA BERNARDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovida para, querendo, requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-87.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GENEZIO JOSE DENTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS VEIGA DE CAMPOS OAB - MT23859/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovida para, querendo, requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8020009-04.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVO JOSE CATAPAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

elysson galvão suzuki filipin de sena OAB - MT13997/O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte exequente para, querendo, requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010137-28.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

J. CAVALHEIRO - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEIF CAVALCANTE NETO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIC RITTER OAB - MT5397/B (ADVOGADO)

 

Processo: 8010137-28.2016.8.11.0044 CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar os(as) advogados(as) das partes da 

audiência redesignada para o dia: 12/09/2018 Hora: 13:30 , na sala de 

conciliação do Juizado Especial, os quais deverão comparecerem na 

audiência acompanhado(s) das partes independentemente de intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-95.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN OZANI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DOS SANTOS OAB - MT0019408A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILMARA APARECIDA ARRUDA BONFIM (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: JOAO BOSCO DOS SANTOS - 

MT0019408A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

12/09/2018 Hora: 14:00 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000391-90.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA BALBINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

MT0013741A-O, da audiência de conciliação designada para o dia: 

13/09/2018 Hora: 14:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000052-68.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DELA JUSTINA OAB - MT0013133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, requerer o que entender de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000397-97.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

13/09/2018 Hora: 15:00 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-51.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA BARRETO CHOFFER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, requerer o que entender de direito, 

no prazo legal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000247-19.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VANDERLEI LAURINDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSE BENEDITO EMIDIO (REQUERIDO)

FLORISBERTO LEAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS MENDES MADEIROS OAB - MT22528/O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os(as) 

advogados(as) das partes dos termos do r. despacho do ID nº 13619133.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000167-55.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANIBAL MANOEL LAURINDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORISBERTO LEAL (REQUERIDO)

JESSE BENEDITO EMIDIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS MENDES MADEIROS OAB - MT22528/O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os(as) 

advogados(as) das partes dos termos da r. decisão do ID nº 13743324. 

Bem como para comparecerem na audiência redesignada acompanhados 

das partes independentemente de intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-35.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE FERREIRA DAMASCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68470 Nr: 2080-94.2014.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO APARECIDO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2080-94.2014.811.0023

Código nº 68470

A Exequente requereu a realização de pesquisa de bens em nome da 

parte executada via INFOJUD e RENAJUD (fls.64/64vº).

Defiro o pedido.

Junte-se os extratos.

Diante da juntada de extratos de declaração de imposto de renda, 

proceda-se a Sra. Gestora a identificação do feito como segredo de 

justiça (art. 477 da CNGC).

Após, intime-se o exequente para manifestação, bem como dar andamento 

ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 18 de junho de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 41403 Nr: 2025-85.2010.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: J. P. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DIBENS LEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI - OAB:10431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11340-A, SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - OAB:11366

 Diante do exposto, determina-se:I – Oficie-se a conta única para vincular 

os valores depositados as fls.720/verso, dos autos Código 40627;II – 

Intimem-se as partes para apresentarem quesitos e assistentes técnicos 

no prazo de 10 (dez) dias;III – Intime-se o perito nomeado para apresentar 

proposta de honorários periciais, informar quais documentos necessita 

para realização da perícia e o prazo para sua realização, no prazo de 15 

(dez) dias;IV – Apresentada proposta de honorários intimem-se as 

partes;Cumpra-se expedindo o necessário.Intimem-se. Peixoto de 

Azevedo/MT, 19 de junho de 2018. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de 

Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 79173 Nr: 1948-66.2016.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.DE CRED.DE LIVRE ADM.DE ASSOC. NORTE 

MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIRES E ARAUJO LTDA ME, ALEXSANDRO 

PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1948-66.2016.811.0023

Código nº 79173

Considerando o requerimento de fls. 34/35, procedo a pesquisa junto aos 

sistemas INFOJUD e RENAJUD a fim de obter informação sobre o 

endereço da parte executada.

Juntem-se os extratos.

Desta forma, proceda a citação da parte executada via mandado judicial 

(empresa bem como sócio) no endereço fornecido pelo sistema Infojud 

(Rua Rio Grande do Sul, nº 112, Bairro Nova Esperança – Peixoto de 

Azevedo/MT) nos termos do artigo 829 do Código de Processo Civil, para 

pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias.

Transcorrido o prazo sem pagamento e independentemente de eventuais 

embargos, retornem -me os autos conclusos para análise do pedido de 

penhora on-line (fls.6vº).

Proceda-se o Sr. Meirinho, se necessário, nos estritos limites 

constitucionais e permissivos do art. 212, § 2º, do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 18 de junho de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 42605 Nr: 781-87.2011.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON RODRIGUES LIMOEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO JUAREZ CARNEIRO 

NETO - OAB:16252, ANDREIA GOMES DE SOUZA - OAB:21739/O, 

EMILIANA BORGES FRANÇA - OAB:17694, RUY PORTELLA DE SOUZA. 

- OAB:4296-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o(a) advogado(a) da parte autora para que no prazo 

de lei, traga aos autor os dados bancários para transferência de 

valores(RPV).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000402-85.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

SOLEVANTE ANJO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000402-85.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 157,06; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

SOLEVANTE ANJO RODRIGUES Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Senhor(a): JONES EVERSON CARDOSO Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos 

termos do processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao 

final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 

04/09/2018, às 15:20, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

O FEITO SERÁ JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E O 

RCLAMANTE SERÁ CONDENADO AO PAGMANTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 51, I DA LEI 9.099/95. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 18 de junho de 2018. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000403-70.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

SOLEVANTE ANJO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000403-70.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 113,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

SOLEVANTE ANJO RODRIGUES Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Senhor(a): JONES EVERSON CARDOSO Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos 

termos do processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao 

final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 

04/09/2018, às 15:40, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

O FEITO SERÁ JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E O 

RCLAMANTE SERÁ CONDENADO AO PAGMANTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 51, I DA LEI 9.099/95. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 19 de junho de 2018. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000406-25.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BRUMAR MOTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A (ADVOGADO)

RODRIGO SVERSUTI DA SILVA OAB - MT19382/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER DE CAMPOS SIMOES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000406-25.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 6.806,56; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

BRUMAR MOTOS LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: VAGNER DE CAMPOS 

SIMOES Senhor(a): VITOR RONDON DE CAMPOS Procedo a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de VITOR RONDON BORGES DE 

CAMPOS E RODRIGO SVERSUTI DA SILVA (ADVOGADOS DO AUTOR) 

nos termos do processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho 

ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 
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integrante(s) desta, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 

04/09/2018, às 16:20, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

O FEITO SERÁ JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E O 

RCLAMANTE SERÁ CONDENADO AO PAGMANTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 51, I DA LEI 9.099/95. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 19 de junho de 2018. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000419-24.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000419-24.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 189,30; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARCOS PAULO BARBOSA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Senhor(a): JONES EVERSON CARDOSO. Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos 

termos do processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao 

final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 

04/09/2018, às 17:00, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

O FEITO SERÁ JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E O 

RCLAMANTE SERÁ CONDENADO AO PAGMANTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 51, I DA LEI 9.099/95. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 19 de junho de 2018. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-39.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RIBEIRO MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000127-39.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 37.480,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

DOUGLAS RIBEIRO MATOS Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. Senhor(a): 

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADA DA REQUERIDO(A), nos 

termos do processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao 

final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 

06/09/2018, às 13:00, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, como verdadeiros, os fatos 

alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, 

podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 

9.099/95). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 19 de junho de 2018. Atenciosamente, JOSE 

BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-39.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RIBEIRO MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000127-39.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 37.480,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

DOUGLAS RIBEIRO MATOS Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. Senhor(a): 

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de advogado do autor, nos termos do processo 

acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou 

cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, 

para comparecer à audiência designada, para tentativa de conciliação, 

conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de 

Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 06/09/2018, às 13:00, no 

Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, O FEITO SERÁ JULGADO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E O RCLAMANTE SERÁ 

CONDENADO AO PAGMANTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, COM 

FUNDAMENTO NO ARTIGO 51, I DA LEI 9.099/95. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e 

portando documentos pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 19 de junho de 

2018. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE 

AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 

35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-55.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LUCEIA SOARES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000113-55.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 10.090,77; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

LUCEIA SOARES DE ALMEIDA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. 

Senhor(a): AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADA DA 

REQUERIDA, nos termos do processo acima indicado, por todo o conteúdo 
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do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), 

como parte(s) integrante(s) desta, para comparecer à audiência 

designada, para tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará 

no dia 06/09/2018, às 13:40, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao 

final indicado. ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência 

designada, presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou 

termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) 

comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 19 de junho de 2018. Atenciosamente, JOSE 

BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-55.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LUCEIA SOARES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000113-55.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 10.090,77; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

LUCEIA SOARES DE ALMEIDA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. 

Senhor(a): RONAN DA COSTA MARQUES Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADO DO RECLAMANTE, nos 

termos do processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao 

final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 

06/09/2018, às 13:40, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

O FEITO SERÁ JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E O 

RCLAMANTE SERÁ CONDENADO AO PAGMANTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 51, I DA LEI 9.099/95. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 19 de junho de 2018. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000166-36.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME DE ALMEIDA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-O (ADVOGADO)

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE CITAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1000166-36.2018.8.11.0023; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

GUILHERME DE ALMEIDA NASCIMENTO Parte Ré: REQUERIDO: EXTRALUZ 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP Senhor(a): REQUERIDO: 

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos 

termos do processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao 

final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 

XX/XX/XXXX, às XX:XX, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. Despacho/Decisão: XXX. Assinado digitalmente (Art. 1º, § 2º, 

inciso III da Lei 11.419/2006) EVANDRO JUAREZ RODRIGUES de Direito. 

ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, §§ 1o e 

2o do CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, não comparecer 

à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e responderá, ainda, 

pelas despesas do adiamento do ato (art. 455 do CPC), o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. 3. No caso de audiência preliminar, a parte 

deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por advogado 

com poderes para transigir (art. 398 do CPC), ficando ciente de que, não 

havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos 

da demanda, decididas as questões processuais pendentes e deferidas 

as provas oportunamente requeridas. 4. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC) OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e 

portando documentos pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 19 de junho de 

2018. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE 

AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 

35752028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000383-79.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DE SOUSA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000383-79.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 8.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

SERGIO DE SOUSA LIMA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Senhor(a): ELAINE FREIRE ALVES Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de ADVOGADO DA AUTORA nos termos do 

processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final 

transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 

06/09/2018, às 14:40, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

O FEITO SERÁ JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E O 

RCLAMANTE SERÁ CONDENADO AO PAGMANTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 51, I DA LEI 9.099/95. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 19 de junho de 2018. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000419-24.2018.8.11.0023
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Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE CITAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1000419-24.2018.8.11.0023; Valor causa: R$ 

189,30; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARCOS PAULO BARBOSA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: BANCO 

BRADESCO S.A. Endereço: R. Thiago Magalhães Nunes, 791, Industrial, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 Senhor(a): REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo-identificada, tem por finalidade a Citação de Vossa 

Senhoria, por todo o conteúdo da(o) , cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) 

como parte integrante desta carta, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO para o dia 04/09/2018, às 17:00 horas, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, SE ASSIM O 

QUISER, nela oferecer defesa escrita ou oral. ADVERTÊNCIA(S): Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela parte 

reclamada, como verdadeiros, os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) 

o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) 

e portando documentos pessoais. Atenciosamente, PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 19 de junho de 2018. JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 

35752312

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000796-25.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE MENDES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (RÉU)

 

Certifico e dou fé que com o Novo Código de Processo Civil, as partes 

deverão serem intimados pelo cartório, face no CEJUSC não poder fazer 

intimação, razão pela qual verificando na agende informo a data 04 de 

setembro de 2018, às 17 horas, para realização de Sessão. Do que para 

constar lavrei presente certidão. Do que para constar lavrei a presente 

certidão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000932-22.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NARA LUCIA SILVA DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

 

Certifico e dou fé que com o Novo Código de Processo Civil, as partes 

deverão serem intimados pelo cartório, face no CEJUSC não poder fazer 

intimação, razão pela qual verificando na agende informo a data 06 de 

setembro de 2018, às 17 horas, para realização de Sessão. Do que para 

constar lavrei presente certidão. Do que para constar lavrei a presente 

certidão.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 163172 Nr: 1841-81.2018.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso, Gerson Souza da Silva, Cristiano Reiz Almiron

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIRON E SOUZA DA SILVA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ALFREDO GOMES DE 

SEIXAS - OAB:25100/O

 Certifico que a contestação juntada aos autos é tempestiva, portanto abro 

vistas para a parte autora impugnar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 157727 Nr: 11718-79.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VRdM, GMJ, DMJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Emidio Dantas Junior - 

OAB:7400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR MAURO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14325, Luiz Emidio Dantas Junior - OAB:7400, NUCLEO 

DE PRÁTICA JURIDICA DA UNEMAT - OAB:, THIAGO MOREIRA 

RODRIGUES - OAB:21494/O

 Arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 158000 Nr: 11828-78.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kesia Ferreira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. 

(CEMAT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-A

 Certifico que a contestação juntada aos autos é tempestiva, portanto, 

abro vistas para a parte autora impugnar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 106500 Nr: 4812-44.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Neuza Soares da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefónica Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda B. de Oliveira Sodré 

- OAB:13.333/MT, Fayrouz Mahala Arfox - OAB:13033

 Ao contador judicial para os cálculos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 90575 Nr: 2257-88.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigorífico Vale do Guaporé S/A, Aderbal Luiz 

Arantes Junior, Danilo de Amo Arantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter Dias Prado - 

OAB:SP/236.505
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 Indefiro novo pedidod e penhora on line, Ao exequente para indicar bens 

à penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 119443 Nr: 3350-18.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TGS, Maria das Graças da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

abrir vista a parte autora do estudo social juntado aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 94551 Nr: 5402-55.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guaiapó Eletrodomésticos Ltda - E.P.P, Celia 

Regina Travagini, Espólio de Leila Tiola, Paulo César Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cemi Alves de Jesus - 

OAB:4264/MT

 Defiro o requerido.

Aguarde-se por 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 44611 Nr: 1274-02.2008.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFOdS, Marlete Ferreira dos Santos Ortiz, Cristiane dos 

Santos Ortiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Elias de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Donizeth de Freitas 

Faria - OAB:4202

 Suspenda-se conforme requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 83755 Nr: 1192-92.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Barbosa Paixão, Nadla Batista de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vlamir Marcos Grespam 

Junior - OAB:9.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Antonio do Prado 

Junior - OAB:10709/MT

 Defiro o requerido.

Expeça-se o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 161638 Nr: 1151-52.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Miquelina Mendonça, Maria Miguelina do 

Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA, CARLOS 

ROBERTO COSTA , CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES MATTEW 

MERRIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celia Maria Dos Santos Tonhá 

Alves - OAB:5278, CÉLIA MARIA DOS SANTOS TONHÁ ALVES - 

OAB:5.278-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o douto advogado da parte autora para se manifestar da juntada de 

correspondência devolvida em ref.13

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 39074 Nr: 2017-46.2007.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Triângulo Agroindustrial Ltda., Carlos Alberto 

de Brito Soares, Roberto Yoshitami Yokoyama, José Maria Garbelotto, 

Airton Reviglio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da C. S. 

Soares - OAB:001-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique José de agostinho 

Cintra  -  OAB:153.350-E,  Moacyr  Margato Júnior  - 

OAB:191.981OAB/SP

 Suspenda-se conforme requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 168576 Nr: 4388-94.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELIA FERRACINI GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação juntada aos autos é tempestiva, portanto abro 

vistas para a parte autora impugnar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 58879 Nr: 5697-68.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M C BERNARDO & CIA LTDA., Sebastião 

Candido Bernardo, Marta Crespim Bernardo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Gosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802-B/MT

 Indefiro o pedido de nova penhora on line, devendo o requerente indicar 

bens à penhora, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 115860 Nr: 2153-28.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual, Municipio de Pontes e 

Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Newton de Freitas Miotto, Edward Rodrigues, 

Cláudio Moreira Campos de Almeida, Joaquim Rodrigues dos Santos, 

Maristela Mariana M. F. de Alcântara, C.M. CAMPOS DE ALMEIDA & CIA 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:, Procurador do Municipio - OAB:OAB/MT 14.828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO DUARTE 

ALVARES - OAB:OAB/MT 3432, Luciano Salles Chiappa - 

OAB:11883-B, Mario Alcides Sampaio e Silva - OAB:5.111-B/MT, 

Ramão Wilson Júnior - OAB:11702/MT

 Designo audiência de continuação (instrução e julgamento) para oitiva das 

testemunhas arroladas pela defesa e depoimento pessoal de Joaquim 

Rodrigues dos Santos para o dia 02/08/2018 às 15hs. Intime-se o Sr. 

Joaquim Rodrigues dos Santos, cujo o endereço será apresentado pelo 

Dr. Ramão que também assume o compromisso de apresentá-lo ficando as 

partes cientes, devendo apresentar as testemunhas em Juízo, 

independente de intimação.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 64031 Nr: 80-25.2012.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir José Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração não merecem ser 

acolhidos.

Isso porque, apesar do alegado, a decisão está clara quanto ao conteúdo 

e ainda quanto aos efeitos que dela surgirá.

II – Posto isto não ACOLHO os Embargos Declaratórios.

 III – Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 80525 Nr: 2641-22.2012.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alex Tony Ferreira de Queiroz, Cinthia Aparecida Silva 

Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Milton Queiroz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adjayme de Faria Melo - 

OAB:OAB-MT 12.403-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADJAYME DE FARIA MELO - 

OAB:12403

 Ao requerente para dar prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 115860 Nr: 2153-28.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual, Municipio de Pontes e 

Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Newton de Freitas Miotto, Edward Rodrigues, 

Cláudio Moreira Campos de Almeida, Joaquim Rodrigues dos Santos, 

Maristela Mariana M. F. de Alcântara, C.M. CAMPOS DE ALMEIDA & CIA 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:, Procurador do Municipio - OAB:OAB/MT 14.828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO DUARTE 

ALVARES - OAB:OAB/MT 3432, Luciano Salles Chiappa - 

OAB:11883-B, Mario Alcides Sampaio e Silva - OAB:5.111-B/MT, 

Ramão Wilson Júnior - OAB:11702/MT

 Fixo como pontos controvertidos: a) a efetiva implantação ou não do 

sistema de telefonia móvel na zona rural desta Comarca, na forma do 

Convênio nº02/2012 com o Estado de Mato Grosso; b) fraude ou não no 

procedimento citatório de tomada de preços nº008/2012 e c) 

responsabilidade dos envolvidos na fiscalização ou não das obras.

Defiro a produção da prova testemunhal requerida, bem como o 

depoimento pessoal das partes (art. 385, §1o, do NCPC).

Dou o feito por saneado. Passo para instrução processual com oitiva das 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público e depoimento pessoal dos 

requeridos, aqui presentes.

Outrossim, oportunizo as partes requeridas que apresentem o rol de 

testemunhas em Juízo, no prazo de 15 dias.

Designo audiência de continuação (instrução e julgamento) para oitiva das 

testemunhas arroladas pela defesa e depoimento pessoal de Joaquim 

Rodrigues dos Santos para o dia 02/08/2018 às 15hs. Intime-se o Sr. 

Joaquim Rodrigues dos Santos, cujo o endereço será apresentado pelo 

Dr. Ramão que também assume o compromisso de apresentá-lo ficando as 

partes cientes, devendo apresentar as testemunhas em Juízo, 

independente de intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 163172 Nr: 1841-81.2018.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso, Gerson Souza da Silva, Cristiano Reiz Almiron

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIRON E SOUZA DA SILVA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ALFREDO GOMES DE 

SEIXAS - OAB:25100/O

 Vistos

A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento monitório e vem em petição devidamente instruída por prova 

escrita sem eficácia de título executivo, de modo que a demanda é 

pertinente,

 Defiro, pois, de plano, a expedição do mandado, com o prazo de 15 

(quinze) dias, anotando-se, nesse mandado, que, caso a ré o cumpra, 

ficará isenta de custas e honorários advocatícios.

 Conste, ainda, do mandado que nesse prazo, a parte demandada poderá 

oferecer embargos e, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o 

oferecimento dos embargos, constituir-se-á de pleno direito, o título 

executivo judicial.

Cite-se, conforme requerido.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 158000 Nr: 11828-78.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kesia Ferreira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. 

(CEMAT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-A

 01 – Recebo a inicial;

02 – Defiro AJG;

03 – CITE-SE o(s) requerido(s) e INTIMEM-SE as partes para 

comparecerem à audiência de conciliação/mediação, para a possibilidade 

de autocomposição da lide, nos termos do art.334, caput, do CPC, a ser 

designada pelo Núcleo de Conciliação/Mediação desta Comarca. Não 

havendo audiência ou autocomposição, o réu poderá oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

será a data prevista no art.335, do CPC, sob pena de revelia;

04 – Ressalta-se que o não comparecimento injustificado do autor e/ou 

dos requeridos à audiência designada é considerado ato atentatório à 

dignidade da Justiça e será cominada multa de 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do 

art.334, §8º do CPC;

05 – As partes devem estar acompanhadas de seus advogados ou 

Defensor Público;

06 – Intimem-se a parte autora por seu advogado constituído, ou, se 

assistida, pela Defensoria Pública. O(s) requerido(s), pessoalmente, por 

este mandado.

2ª Vara
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Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000853-43.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PINZAN DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON BARBETA (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000853-43.2018.8.11.0013. AUTOR: 

FERNANDO PINZAN DE CARVALHO RÉU: CLEITON BARBETA Vistos. 

Inicialmente, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em favor da 

parte autora, nos termos do artigo 98, “caput”, do NCPC. Ademais, antes 

de prosseguir na atividade deste Juízo, deve-se ressaltar que a Justiça 

brasileira tem alçado novos caminhos no sentido de implementar e 

desenvolver mecanismos de solução de controvérsias, chamados de 

meios consensuais de conflito como mediação e a conciliação, visando 

assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à 

sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado 

nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes 

conflitantes. Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto 

no art. 2º da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os 

presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a tentativa de sessão de 

mediação a qual fica, desde já, designada para o dia 9 de agosto de 2018, 

às 17h00min. Na hipótese da sessão restar frutífera, à conclusão para 

homologação. Para tanto, CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) 

para que compareça(m) à sessão de mediação/conciliação ora designada, 

consignando-se expressamente no mandado que o prazo de 15 (quinze) 

dias para o oferecimento de defesa será contado a partir do dia aprazado 

para a realização da sessão de mediação, caso as partes não se 

componham amigavelmente. Ofertada a contestação, INTIME(M)-SE o(s) 

autor (es), na pessoa de seu (sua) advogado (a), para ofertar 

impugnação no prazo legal. Cumpridas as etapas acima, façam os autos 

conclusos para saneamento ou julgamento antecipado do mérito. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes 

e Lacerda, 14 de junho de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira 

Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 109062 Nr: 5817-04.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO RAMOS LOPES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Barbosa Arruda - 

OAB:13.346/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, nos termos do art. 162, § 4º do CPC e 

Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o ADVOGADO DA PARTE AUTORA, 

para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e comprovar nos autos o 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 60488 Nr: 828-91.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em razão do recurso de apelação interposto às fls. 

187/197, com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista dos autos 

à parte autora, a fim de que apresente suas contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 136087 Nr: 1998-88.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIS FALCONI MUNDIM DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido formulado na fl. 165 e, consequentemente, SUSPENDO o 

processo pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no art. 921, III, § 1º, 

do NCPC.

Logo, DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, excluindo-o do 

Relatório Estatístico das Atividades Forenses e anotando-se o prazo da 

suspensão no sistema informatizado de controle processual (Sistema 

Apolo), nos termos do art. 1.149 da CNGC.

Decorrido o prazo supra, sem manifestação, mantenha-se os autos no 

arquivo, promovendo-se novo agendamento no sistema Apolo, quanto ao 

início do prazo quinquenal de que trata o §4° do art. 921 do NCPC, findo o 

qual deverá ser promovido à conclusão do feito.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 31516 Nr: 4815-48.2005.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Livina Lopes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9. 721 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a apresentação da impugnação ao 

cumprimento de sentença (fls. 246/253vº), com amparo no Provimento nº 

56/2007-CGJ, abrimos vista à parte exequente para manifestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 85518 Nr: 3118-11.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IOM, EO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o pedido de desarquivamento de fls. 97/101, nos termos 

do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora para se manifestar, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 132992 Nr: 553-35.2017.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO SILVA TOMAZ, JULIANA DA SILVA TOMAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei dos Santos, Tereza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÁRBARA MANETTI 

SENHORINHO - OAB:66807/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLITO FERNANDES NETO - 

OAB:18503/O

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por CLÁUDIO 

SILVA TOMAZ e JULIANA DA SILVA TOMAZ, devidamente qualificados, 

em desfavor de SIDNEI DOS SANTOS e TEREZA SILVA.
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Em atenção à manifestação trazida à fl. 176, verifica-se que a obrigação 

foi integralmente satisfeita.

Ademais, tomando-se em consideração que a extinção só produz efeito 

quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do NCPC 

bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, de 

sorte que em face da existência de prova plena de pagamento — cujo 

proceder aos cânones dos arts. 313 a 326 do NCC —, a extinção do feito 

é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

No mais, DETERMINO a expedição de alvarás de levantamento de valores 

nos seguintes termos:

I – R$ 2.000,00 (dois mil reais) do valor em benefício a Dra. Bárbara 

Manetti Senhorio e;

II – saldo residual em benefício Cláudio Silva Tomaz, conforme petição de 

fl. 176.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE via DJe.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 28784 Nr: 3727-72.2005.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlene Jurameira de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronei Alves Vitoria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT

 Tendo em vista o teor dos documentos de fls. 340/353, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 103204 Nr: 3410-25.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS E MACEDO LTDA ME, Henrique 

Oliveira de Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fl. 166, uma vez que a consulta ao Sistema Infojud e 

Renajud já fora realizada às fls. 112/115 e fls. 127/128, sem que 

houvesse a localização de quaisquer bens em nome da parte executada, 

além de que a exequente não demonstrou acréscimo patrimonial em 

relação a executada no período compreendido desde a última consulta que 

justificasse, assim, a realização de nova diligência.

Logo, SUSPENDO o processo pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento 

no art. 921, III, § 1º, do NCPC, e DETERMINO a remessa dos autos ao 

arquivo, excluindo-o do Relatório Estatístico das Atividades Forenses e 

anotando-se o prazo da suspensão no sistema informatizado de controle 

processual (Sistema Apolo), nos termos do art. 1.149 da CNGC.

Decorrido o prazo supra, sem manifestação, mantenha-se os autos no 

arquivo, promovendo-se novo agendamento no sistema Apolo, quanto ao 

início do prazo quinquenal de que trata o §4° do art. 921 do NCPC, findo o 

qual deverá ser promovido à conclusão do feito.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 121826 Nr: 4406-86.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izana Sueli Ferreira Cayres Bittencourt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT., Espólio de 

Marcio José Cayres Azambuja

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGERIO DE SOUZA E 

SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

COLHA-SE manifestação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

que oficia no feito na condição de fiscal da ordem jurídica (art. 178, II, do 

NCPC).

Em seguida, PROMOVA-SE nova conclusão dos autos para análise e 

deliberação.

PROVIDENCIE-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 154143 Nr: 9982-26.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Alci Costa Mozer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Partido da República Coligação O Progresso 

não pode parar, Hilário Garbim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE JERONIMO SILVA - 

OAB:16046, Viviana de Jesus Hidalgo - OAB:16042

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucinei Edilene Pereira Dan - 

OAB:24677, MARILIA DE CARVALHO DE SAMPAIO E SILVA LINDOLFO 

- OAB:24817/O, WAGNER DE BARROS FERRETI - OAB:13530

 Certifico e dou fé que as contestações de fls. 160/175 e 176/182 (refs. 

38 e 39) foram apresentadas tempestivamente. Em razão disso, abro vista 

dos autos à parte autora, para impugnação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168107 Nr: 4188-87.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LORECI COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO A INICIAL 

e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, c/c o art. 330, inciso IV, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.Em observância ao princípio da 

causalidade, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais, bem como dos honorários de advogado, os quais 

fixo no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) (art. 85, § 8º, do NCPC). No 

entanto, tais verbas ficam isentas de exigibilidade, tendo em vista a 

concessão, em favor da autora, das benesses da assistência judiciária 

gratuita (art. 98, § 3º, do NCPC).PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE.Preclusas as 

vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente 

sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 5 (cinco) dias, 

PROMOVA-SE o arquivamento do feito, mediante as baixas e anotações 

necessárias, independentemente de novo despacho.EXPEÇA-SE o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 125822 Nr: 6165-85.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Francisco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O, 

SEILA MARIA ALVARES DA SILVA - OAB:4161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para manifestação, 

no prazo legal.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027920/6/2018 Página 547 de 739



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 115309 Nr: 2020-83.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEVINA DE LANA GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 103002 Nr: 3346-15.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMÃO ROSA AMARILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 81101 Nr: 3269-11.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Nilson de Souza Santos, MARLY ALVES 

DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350/MT, ILdo de Assis Macedo - OAB:3541/MT, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 3269-11.2012.811.0013Código nº 81101Vistos.I – 

a) DEFIRO o pedido de penhora “on-line” postulado às fls. 105/107, no 

montante de R$ 45.450,45 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta 

reais e quarenta e cinco centavos); sobre os CPFs de nº 928.096.001-63 

e 531.513.301-00; b) havendo bloqueio e valores, os autos deverão ser 

identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na triagem 

“urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio (art. 

512, § 3º da CNGC), cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao 

Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor depositado a 

este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o 

protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de penhora 

(art. 514, § 3º, da CNGC), devendo ser intimada a parte devedora para se 

manifestar, querendo, no prazo legal.II – Caso bloqueado montante inferior 

a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não supere 10% (dez 

por cento) do valor objeto da penhora, será considerado ínfimo e 

insuficiente para justificar o processamento da penhora, em atenção aos 

princípios da eficiência administrativa e da economicidade. Nesse caso, 

deverá ser expedida ordem de liberação do valor, entendendo-se então 

como frustrada a diligência, e dispensado o cumprimento dos comandos 

expostos no item I, subitens “b” e “c”.III - Frustrado integral ou parcialmente 

o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de preferências estabelecida 

no art. 835 do NCPC, fica desde logo deferida à inserção de constrição 

nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da(s) parte(s) 

devedora(s), a ser realizada via Sistema RENAJUD, ressalvados aqueles 

alienados fiduciariamente, nos termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 911/69. 

Deste modo, a informação extraída da base de dados do sistema Renajud 

servirá como certidão que atesta a existência do bem móvel. Logo, exitosa 

a constrição, DETERMINO a penhora do(s) veículo(s) automotor (es) por 

termo nos autos, na forma do art. 845, §1º, do NCPC. Na sequência, 

EXPEÇA-SE mandado de avaliação e depósito a ser cumprido no end

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 49090 Nr: 5581-62.2009.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON CABOCLO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834/MT

 Processo nº. 418-04.2009.811.0013

Código nº. 49090

Vistos.

Conforme é cediço, descabe a penhora sobre veículo alienado 

fiduciariamente, por pertencer a propriedade da coisa ao credor fiduciário, 

sendo possível, todavia, incidir a constrição sobre os direitos e ações 

resultantes do contrato.

 Neste sentido é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

“in verbis”:

 “processual civil - execução - bem alienado fiduciariamente - penhora - 

impossibilidade - propriedade do credor fiduciário - embargos de terceiro - 

legitimidade ativa do devedor -executado - expressa previsão legal. 1. “a 

alienação fiduciária em garantia expressa negócio jurídico em que o 

adquirente de um bem móvel transfere - sob condição resolutiva - ao 

credor que financia a dívida, o domínio do bem adquirido. Permanece, 

apenas, com a posse direta. Em ocorrendo inadimplência do financiado, 

consolida-se a propriedade resolúvel” (Resp 47.047-1/SP, rel. Min. 

Humberto gomes de barros). 2. O bem objeto de alienação fiduciária, que 

passa a pertencer à esfera patrimonial do credor fiduciário, não pode ser 

objeto de penhora no processo de execução, porquanto o domínio da 

coisa já não pertence ao executado, mas a um terceiro, alheio à relação 

jurídica. 3. Por força da expressa previsão do art. 1.046, 2°, do CPC, é 

possível a equiparação a terceiro, do devedor que figura no pólo passivo 

da execução, quando este defende bens que pelo título de sua aquisição 

ou pela qualidade em que os possuir, não podem ser atingidos pela 

penhora, como é o caso daqueles alienados fiduciariamente. 4. Recurso 

especial não provido. (STJ, Resp 916.782/mg, rel. Ministra Eliana Calmon, 

segunda turma, julgado em 18/09/2008, DJE 21/10/2008)”

 Sendo assim, a pretensão da parte exequente encontra arrimo no 

ordenamento jurídico processual civil vigente estatuído no art. 835, XII, o 

qual prevê a possibilidade da constrição recair sobre os direitos 

resultantes do contrato de financiamento com alienação fiduciária mantida 

pela parte executada com a instituição financeira.

 Logo, nos termos do artigo 857 do NCPC, DEFIRO a penhora dos direitos 

que o (a) executado (a) possui sobre o contrato garantido por alienação 

fiduciária, ressalvados os direitos do credor fiduciário, em relação ao 

veículo automotor descrito na fl. 273.

 LAVRE-SE termo de penhora.

INTIME-SE o credor fiduciário, no endereço indicado na fl. 313, inclusive 

para que tome ciência da constrição e, consequentemente, ENCAMINHE a 

este juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, a cópia do instrumento contratual, 

bem como informações se o contrato foi devidamente adimplido, integral ou 

parcialmente.

INTIME-SE a parte executada da penhora, por meio de seu advogado, via 

DJE.

 INTIME-SE o exequente, por meio de remessa dos autos, acerca do ato 

constritivo efetivado.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda/MT, 27 de outubro de 2017.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000817-98.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

L. N. D. A. P. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO GREGORIO PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):
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CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000817-98.2018.8.11.0013. AUTOR: 

LARISSA NICOLE DE ARAUJO PEREIRA RÉU: FABIO GREGORIO PEREIRA 

Vistos. PROCESSE-SE em segredo de justiça, nos termos do art. 189, II, do 

NCPC. Uma vez preenchidos os requisitos estampados no art. 98 do 

NCPC, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, ressalvada 

a possibilidade de impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do 

NCPC. Além disso, considerando o vínculo de paternidade demonstrado 

por meio dos documentos que acompanham a inicial, ARBITRO os 

alimentos provisórios em 20,96% do salário mínimo vigente, que perfaz 

atualmente o valor de R$200,00 (duzentos reais), e mais 50% (cinquenta 

por cento) das despesas extras, nos termos do art. 4º da Lei nº 

5.478/1968, a serem pagos mensalmente, todo dia 10 (dez), a partir da 

citação. Lado outro, a despeito do procedimento especial previsto no bojo 

da Lei nº 5.478/1968, com o fito de proceder à resolução consensual da 

controvérsia debatida nos autos, DESIGNO sessão de 

conciliação/mediação a se realizar perante o Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania da Comarca de Pontes e Lacerda, no dia 21 de 

agosto de 2018, às 17h00min. INTIMEM-SE pessoalmente as partes para 

que compareçam à solenidade ora designada. Em havendo 

autocomposição, COLHA-SE parecer do Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso, que oficia no feito na condição de fiscal da ordem jurídica 

(art. 178, II, do NCPC), pelo prazo legal. No entanto, para o caso de não 

restar frutífero o acordo entre as partes, PROMOVA-SE nova conclusão 

do feito para recebimento da inicial, na forma da Lei nº 5.478/1968. 

NOTIFIQUE-SE a Defensoria Pública. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Pontes e Lacerda, 15 de junho de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000856-95.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE ARAUJO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Itamar Lima da Silva OAB - MT14828/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIAS FERREIRA DE LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000856-95.2018.8.11.0013. AUTOR: 

ROSILENE ARAUJO SILVA RÉU: EZEQUIAS FERREIRA DE LIMA Vistos. 

ROSILENE ARAÚJO SILVA, devidamente qualificada nos autos, ajuizou 

ação rescisória c/c reintegração de posse e perdas e danos contra 

EZEQUIAS FERREIRA DE LIMA, também qualificado nos autos. Alega o 

autor que celebrou com o requerido negócio jurídico de promessa de 

venda e compra de imóvel urbano e que, em decorrência da inadimplência 

quanto ao cumprimento da obrigação que incumbia ao requerido, 

consistente no pagamento de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), 

experimentou dano material consistente na falta do recebimento do preço 

que deveria auferir com o cumprimento da obrigação e na privação da 

posse do imóvel. Por esses argumentos, pugnou pela concessão de 

liminar para reintegrá-lo na posse do bem e, ao fim, pela rescisão do 

contrato de promessa de venda e compra e da concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita. É a suma do necessário. Através de 

acurado exame dos elementos de prova e da leitura da narrativa vertida 

na peça de ingresso, verifica-se que a causa de pedir consubstancia-se 

em descumprimento contratual referente ao pagamento do preço devido 

por conta da celebração de promessa de venda e compra de imóvel, 

sendo que a transmissão da posse ocorreu por ocasião da firmatura do 

pacto (cláusula quarta). Todavia, requer o autor a reintegração da posse 

do imóvel com supedâneo no art. 562 do NCPC, ao argumento de que 

detém a posse indireta do imóvel e que, portanto, estariam preenchidos os 

requisitos legais para o deferimento da liminar vindicada. Pois bem. De 

partida é importante estabelecer-se a diferenciação de posse direta e de 

posse indireta. Nos termos do art. 1.197 do CC/2002, a posse direta é 

inerente a quem exerce os poderes decorrentes da propriedade do bem, 

que a exerce sem nenhum obstáculo, pois tem o contato físico com a 

coisa; enquanto que a posse indireta é daquele possuidor que entrega a 

coisa a outrem em virtude de uma relação jurídica existente entre eles, 

como no caso de contrato de locação, depósito e comodato, sem que 

exista contato físico do possuidor com a coisa. Ocorre que para a 

caracterização desta última modalidade possessória (posse indireta), é 

imprescindível que o possuidor tenha a intenção de retomar posse plena 

do bem - como ocorre nos negócios jurídicos exemplificados acima -, 

circunstância que não se verifica em promessas de venda e compra, uma 

vez que ao imitir o promissário comprador na posse da coisa, o promitente 

vendedor tem a intenção pura e simples de receber o preço do bem e, em 

contrapartida, transferir sua propriedade. Com o intuito de conferir vigor 

ao raciocínio acima desenvolvido, trago à baila a ementa do seguinte 

julgado: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DA PARTE EMBARGADA. Hipótese 

em que resulta caracterizada a ilegitimidade ativa dos embargantes, que 

embora detenham a propriedade registral do imóvel, celebraram promessa 

de compra e venda com os executados, assim não ostentando sequer a 

posse indireta sobre o mesmo. Ilegitimidade, no caso concreto, para 

propor embargos de terceiro voltados exclusivamente à proteção da 

posse. Precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça. Consequente 

extinção do feito, sem resolução de mérito. APELAÇÃO PROVIDA.” 

(Apelação Cível nº 70065528432, 19ª Câmara Cível do TJRS, Rel. Mylene 

Maria Michel. j. 07.04.2016, DJe 11.04.2016). Em sendo assim, o 

requerente não preenche o requisito estampado no inciso I do art. 561 do 

NCPC para vindicar em sede liminar a reintegração da posse do imóvel. 

Lado outro, também não se verifica a presença de elemento essencial ao 

deferimento de tutela provisória de urgência, tal qual estampado no art. 

300 do NCPC, eis que o autor demonstrou, em juízo superficial de 

cognição, a ocorrência de mero prejuízo econômico, algo que não pode 

ser entendido como hipótese de dano grave e de difícil reparação. Diante 

destes argumentos, INDEFIRO o pedido de concessão de liminar de 

reintegração de posse. De outro vértice, antes de prosseguir na atividade 

deste Juízo, deve-se ressaltar que a Justiça brasileira tem alçado novos 

caminhos no sentido de implementar e desenvolver mecanismos de 

solução de controvérsias, chamados de meios consensuais de conflito 

como mediação e a conciliação, visando assegurar a todos o direito à 

solução dos conflitos por meios adequados à sua natureza e 

peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado nesta Comarca 

a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC de 

forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes 

conflitantes. Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto 

no art. 2º da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os 

presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a tentativa de sessão de 

mediação a qual fica, desde já, designada para o dia 30 de agosto de 

2018, às 14h00min. Na hipótese da sessão restar frutífera, à conclusão 

para homologação. Para tanto, CITE-SE e INTIME-SE pessoalmente a parte 

requerida da presente decisão, por meio de carta guarnecida com aviso 

de recebimento (súmula 410 do STJ), bem como para que compareça à 

sessão de mediação/conciliação ora designada, consignando-se 

expressamente no mandado que o prazo de 15 (quinze) dias para o 

oferecimento de defesa será contado a partir do dia aprazado para a 

realização da sessão de mediação, caso as partes não se componham 

amigavelmente. Ofertada a contestação, INTIME-SE a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para ofertar impugnação no prazo legal. 

Cumpridas as etapas acima, façam os autos conclusos para saneamento 

ou julgamento antecipado do mérito. Por fim, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, caput¸ do NCPC. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. INTIME-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 15 de junho de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 9348 Nr: 2251-91.2008.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademilton Pereira da Silva, Adelson Alves da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 Vistos.

Considerando que até o presente momento o advogado constituído do 

acusado não juntou aos autos procuração, DETERMINO a intimação do 

referido causídico, via DJE, para que apresente o aludido instrumento.

Após, volte-me os autos conclusos para designação de audiência de 

instrução e julgamento.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 158819 Nr: 12302-49.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeovane Jeronimo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Em razão das férias do Defensor Público, REDESIGNO a audiência 

admonitória para a data de 30/07/2018 às 13h00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 104784 Nr: 4082-33.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joacil Roberto Ponce Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO 

- OAB:13705

 Vistos.

Em razão das férias do Defensor Público, REDESIGNO a audiência 

admonitória para a data de 30/07/2018 às 13h00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 100472 Nr: 2320-79.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRFdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403, FABIANA BARBIERI CARNEIRO - OAB:13705

 30.Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e CONDENO JOSÉ 

RICARDO FELIPE DA COSTA como incurso na pena do art. 217-A, caput, 

por cinco vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 132499 Nr: 402-69.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robivaldo Machado da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.,

I. Abra-se vistas dos autos ao Ministério Público para que se manifeste 

acerca do pedido de revogação da fiança formulado pelo réu e após, 

volvam-me os autos conclusos.

II. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000922-12.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO MARQUES SARAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovida para apresentar Contrarrazões ao 

recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000636-97.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA OAB - MT0004202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 25 de julho de 2018, às 14h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001009-65.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA SOUZA DOS SANTOS DE MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimação do Ministério Público para manifestar-se nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-30.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANE CABRAL DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimação do Ministério Público para manifestar-se nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000346-82.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERNANDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO)

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 25 de julho de 2018, às 14h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000666-35.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOCORRO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 25 de julho de 2018, às 14h20min.

Comarca de Poxoréo

Diretoria do Fórum

Portaria
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PORTARIA Nº. 023/2018/DF.

A Doutora LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI, Meritíssima Juíza de 

Direito da Comarca de Poxoréu, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, etc.

CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 86 da Lei 4.964/85 (Código de 

Organização do Estado de Mato Grosso – COJE) e as determinações 

contidas no Capítulo II, art. 13, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça - CNGC;

R E S O L V E:

Art. 1º. – FAZ SABER a todos os que virem ou conhecerem desta Portaria 

que fica designado os dias 13 e 14 de agosto de 2018, para realização da 

Correição Ordinária no Foro Extrajudicial da Comarca de Poxoréu-MT, sem 

prejuízo do normal funcionamento dos serviços executados nas 

serventias, com prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão.

Art. 2º - Convidar advogados, representante do Ministério Público e 

demais interessados para, querendo, acompanharem os trabalhos de 

inspeção, desde sua instalação, no dia e hora mencionados até a sua 

finalização, podendo fazer qualquer tipo de reclamação à Juíza 

Corregedora, que permanecerá durante os trabalhos à disposição do 

público, desde que tenham razões plausíveis para reclamar, ou ainda, 

proporem sugestões que venham contribuir para o aprimoramento dos 

Órgãos Extrajudiciais.

Art. 3º - Durante os trabalhos correicionais serão examinados todos os 

livros, pastas e tudo que se relacionar com o expediente, determinando 

aos senhores Tabeliães/Oficiais Registradores, que tomem as 

providências para que tudo esteja à disposição da Juíza Corregedora no 

início dos trabalhos correicionais.

Art. 4º - Nomear a servidora Simuany Costa Picolo – Assessora de 

Gabinete I, para secretariar os trabalhos correicionais.

Art. 5º - Estabelecer cronograma de correição a ser cumprido, na seguinte 

forma:

13/08/2018 – Cartório de Registro Civil - Distrito de Jarudore, a partir das 

09h00;

13/08/2018 – Cartório de Registro Civil - Distrito de Alto Coité, a partir das 

14h00;

14/08/2018 – Cartório de Registro de Imóvel – 1º Ofício, a partir das 08h30 

minutos;

14/08/2018 – Cartório de Registro Civil – 2º Ofício - a partir das 14h00.

Artigo 6º - Não ocorrerá qualquer tipo de interrupção do expediente nas 

respectivas serventias, durante o período correicional.

Publique-se. Registre-se. Remetendo-se cópia à Corregedoria Geral da 

Justiça e às serventias.

Poxoréu-MT, 05 de junho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti.Juíza de Direito Diretora do Foro

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70230 Nr: 566-65.2016.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO SILVEIRA NEVES-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Menegatti - 

OAB:12029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANOEL MARCOS FARIAS 

PINTO - OAB:10254/O

 Diante do exposto, não sendo necessário o exaurimento das diligências 

para se encontrar bens do executado passíveis de penhora, aliado ao fato 

de que “dinheiro” encontra-se no ápice da gradação legal, DEFIRO o 

pedido de penhora online, do débito principal, que deverá recair sobre 

dinheiro nas contas do executado ADRIANO SILVEIRA NEVES – ME, CNPJ 

nº 18.076.293/0001-56, até o limite de R$ 1.612,62 (um mil, seiscentos e 

doze reais e sessenta e dois centavos), nos termos do cálculo de fls. 

64.Por conseguinte, MANTENHAM-SE os autos conclusos em gabinete 

para a efetivação da constrição e busca acima deferida via sistemas 

Bacenjud.Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos 

para a conta única do Poder Judiciário.Considerar-se-á efetuada a 

penhora quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo como termo 

dela o protocolo emitido pelo sistema Bacenjud, que será juntado aos 

autos.Aportado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada 

deverá ser intimada para, querendo, opor embargos.Caso o valor 

bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a 

importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do Código de 

Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que 

o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução.Após, o cumprimento, 

independente do resultado, INTIME-SE a parte exequente para que se 

manifeste no prazo de cinco (05) dias.Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64431 Nr: 871-20.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Esmeralda Ferreira de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 871-20.2014.811.0014 (Código 64431)

VISTO,

A inconsistência constatada outrora conforme certidão de fl. 136, da 

decisão de fl. 135, DETERMINO que a parte exequente, cumpra o comando 

judicial exarado retro, ou, querendo, requeira o que entender de direito, em 

cinco (05) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 15 de junho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68947 Nr: 1654-75.2015.811.0014

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josemar Batista Vilela, Luzia das Graças de Moraes 

Vilela, Marilza Morbeck Vilela, Espólio de Maria da Glória Morbeck Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sobrinho Castanon dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Luis Almeida - 

OAB:7732-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirian Ribeiro Rodrigues de 

Mello - OAB:8798-A/MT

 Processo nº. 1654-75.2015.811.0014 Código: 68947

 VISTO,

Considerando o disposto no art. 485, § 1º do NCPC, e, ante o teor da 

certidão de fl. 188, INTIME-SE a parte exequente, pessoalmente, para, 

querendo, no prazo legal, promova os atos necessários ao regular 

processamento do feito, sob pena de extinção e arquivamento do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 15 de Junho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 17097 Nr: 699-30.2004.811.0014

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Ana de Sá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Rodrigues Leite, Rosa Ferreira Leite, 

Maria Ferreira Leite Neta, Glória Aparecida Leite, Raimundo Ferreira Leite 

Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar de Jesus Rodrigues - 

OAB:10438/MT, Thiago Souza Borges - OAB:9.035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 Assim, restando evidente a falta de compromisso da parte requerente 
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para com a presente ação, JULGO EXTINTO o feito, com fulcro no que 

dispõe o art. 485, inciso III, do novo Código de Processo Civil, por 

abandono da causa.Sem custas processuais.Transitado em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e formalidades de 

estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.Poxoréu – MT, 15 de Junho de 

2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62724 Nr: 969-39.2013.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto Santana de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Paulo Santos da 

Silva - OAB:9.565

 Código: 62724

DESPACHO

VISTO,

 REMETAM-SE os autos ao Ministério Público para a apresentação das 

Razões Recursais para o regular prosseguimento do feito.

Cumpra-se.

Poxoréu – MT, 18 de junho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69038 Nr: 1699-79.2015.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Firmino Silva ou Valdeir Firmino de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Gomes Martins - 

OAB:MT - 20256/O

 Processo nº 1699-79.2015.811.0014 (Código 69038)

VISTO,

 INTIME-SE, pessoalmente, o advogado LEONARDO GOMES MARTINS – 

OAB/MT 20.256 para que este manifeste nos autos, no prazo de 03 (três) 

dias, acerca de sua nomeação, conforme fl. 112, sob pena de revogação 

e nomeação de novo dativo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 18 de junho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 65596 Nr: 1654-12.2014.811.0014

 AÇÃO: Exceção de Suspeição->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vander Pádua Mello, Veridiana Lopes Mello, Raul 

Antônio Zonetti, Vânia Maria Mello Zonetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da 2ª Vara de Poxoréu - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - OAB:3.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 CUMPRA-SE na forma determinada às fls. 136/136v.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70423 Nr: 685-26.2016.811.0014

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raul Antônio Zonetti, Vânia Maria Mello Zonetti, Vander 

Pádua Mello, Veridiana Lopes Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salathiel Ferreira da Sá Neto, Sueli Maria Dib 

Ferreira de Sá, Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - OAB:3.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 AGUARDE-SE o deslinde do feito em apenso (Código 24581).

Após, CONCLUSOS para análise e decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 24581 Nr: 1793-08.2007.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vander Pádua Mello, Veridiana Lopes Mello, Raul 

Antônio Zonetti, Vânia Maria Mello Zonetti, Bruno Antonio Macitelli, Trajano 

Carneiro Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salathiel Ferreira da Sá Neto, Sueli Maria Dib 

Ferreira de Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aguinaldo Alves Biffi - 

OAB:128862/SP, Duilio Piato Júnior - OAB:3.719, Fabiano Joaquim 

Quinebre - OAB:12196, Ildo Roque Guarechi - OAB:1779MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Martello Júnior - 

OAB:6370, Julio César Speranza Júnior - OAB:OAB/MT 15.290, 

Leonardo Santos Resende - OAB:MT/6358, Rafael Vicente 

Gonçalves Tobias - OAB:14895/MT

 Com essas considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração 

opostos por BRUNO ANTONIO MACITELLI (fls. 1.811/1.816) e MOISÉS 

PRADO DOS SANTOS (fls. 1.851/1.853v).Inobstante, RETIFICO a decisão 

outrora proferida (fls. 1.807/1.809), para o fim de que o feito prossiga em 

relação, apenas, ao cumprimento de sentença da verba pecuniária, motivo 

porque, após preclusa essa decisão, DETERMINO sejam expedidos 

alvarás de levantamento em favor de BRUNO ANTONIO MACIETELLI na 

importância de R$ 185.586,50 (cento e oitenta e cinco mil, quinhentos e 

oitenta e seis reais e cinquenta centavos), acrescido das atualizações da 

conta judicial e TRAJANO CARNEIRO NETO na importância de R$ 

1.901.994,20 (um milhão, novecentos e um mil, novecentos e noventa e 

quatro reais e vinte centavos) acrescido das atualizações da conta 

judicial.No que tange aos créditos pertencentes a ANTÔNIO FRANCISCO 

DOS PASSOS e MOISÉS PRADO DOS SANTOS, OFICIE-SE à 3ª e 6ª Varas 

Cíveis da comarca de Alta Floresta/MT, respectivamente, para que 

remetam memorial atualizado de crédito, a fim de perfectibilizar a 

transferência dos valores à execução.Ademais, INTIME-SE o Escritório de 

Advocacia Duilio Piato, para que, no prazo de cinco (05) dias, promova o 

regular processamento do cumprimento de sentença da verba honorária 

sucumbencial, sob pena de extinção e arquivamento.ATENTE-SE a 

secretaria que a expedição dos alvarás de levantamento somente deverá 

ser perfectibilizada após o decurso do prazo para a interposição de 

recursos.Por derradeiro, DEIXO de determinar a retificação da numeração 

da folha dos autos a partir da fl. 899, porquanto a incorreção não trouxe 

quaisquer prejuízos às partes, sendo que tal diligência somente 

ocasionaria dispêndio de trabalho irrelevante pela serventia do 

juízo.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79940 Nr: 1019-89.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Faustino Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, não há como, pelo menos neste momento processual, aferir 

que a parte autora realmente faz jus ao benefício pleiteado junto ao INSS, 

e, por tal razão, a presença da probabilidade do direito e do dano ou risco 

ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de 

concessão da tutela de urgência.No mais, uma vez que no caso dos autos 

não se admite a autocomposição (NCPC art. 334, §4º), CITE-SE o réu, 

mediante a remessa dos autos, consoante preceitua o art. 183, § 1º, do 

NCPC, para que responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias 

(art. 183 do NCPC – dobro), se quiser.Observe-se o disposto no art. 347, 

(referente a colocação de tarjas) da CNGC/MT, se necessário.Por fim, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte requerente nos 
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termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC.Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79932 Nr: 1017-22.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elder Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Luiz Bremm

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lorrane Moreira Martins dos 

Santos - OAB:20687/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por 

ELDER PEREIRA DA SILVA em face de ANDRÉ LUIZ BREMM, em que o 

autor, além de outros requerimentos, postula pela concessão da 

gratuidade de justiça.

Pois bem.

De elementar conhecimento que a benesse da gratuidade de justiça 

encontra previsão nos arts. 98 e seguintes do novo Código de Processo 

Civil, in verbis:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei”.

In casu, a parte autora realiza seu requerimento de forma genérica, 

limitando-se a instruir a inicial com mera declaração genérica de 

hipossuficiência e printscreen do portal de transparência do órgão em que 

o demandante é lotado. Ocorre que, exsurge-se dos autos que o 

requerente é servidor público federal, aufere considerável remuneração, 

bem como adquiriu veículo de alto valor comercial, a intuir, portanto, que 

possui condições de adimplir os emolumentos judiciais sem prejuízo de seu 

sustento e de sua família.

Imperiosa, portanto, a emenda à exordial.

Deste modo, DETERMINO à parte requerente que, em 15 (quinze) dias, 

junte aos autos documentos idôneos capazes de comprovar a alegada 

hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido, ou, querendo, 

pague as custas de distribuição, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79856 Nr: 1003-38.2018.811.0014

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NdRNR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Carvalho dos Santos - 

OAB:MT/ 12.562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por tais fundamentos, DEFIRO o pedido de justiça gratuita.II – DA 

AUDIÊNCIA DE AUTOCOMPOSIÇÃO.Por fim, DETERMINO a remessa deste 

feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta 

Comarca, para possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos 

termos do artigo 334 do novo Código de Processo Civil, presidida por 

conciliador/mediador devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos.CITE-SE o 

polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de 

Processo Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado 

de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC.Havendo 

desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, 

§5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

artigo 334, § 8º do NCPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(NCPC, art. 344).Por oportuno, consigno que os honorários advocatícios 

em favor do advogado dativo serão arbitrados na ocasião da prolação de 

sentença.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79838 Nr: 997-31.2018.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JdDdVÚCdCdPdL, MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JS, FMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Menezes - OAB:13322

 VISTO,

Atenta a finalidade do ato deprecado, DESIGNO a data de 04 de julho de 

2018, às 13h30min, para a inquirição da testemunha “sem rosto” E. F. P., 

nos termos do Provimento nº 27/2013-CGJ.

Ainda, DETERMINO seja intimado como requerido na missiva.

COMUNIQUE-SE ao juízo deprecante o recebimento desta, bem como 

informe a data da audiência solicitando as intimações necessárias – 

partes e respectivos advogados, além do envio de cópia da resposta à 

acusação.

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público e INTIMEM-SE os advogados 

eventualmente constituídos réu.

Intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 26691 Nr: 661-42.2009.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centrais Elétricas Matogrossenses S/A-Cemat

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helena Vieira Bonfim, Jociney Carlos Vieira 

Bonfim, Juscineide Vieira Bonfim, José Jocimar Bonfim, Jocineia Vieira 

Bonfim, Julio Cesar Vieira Bonfim, Marivaldo Lopes Soares, Jocilene Vieira 

Bonfim Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozana Baptista Gusmão - 

OAB:MT-4.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Luciano Rodrigues Dantas - OAB:, 

Mauricio Benedito Petraglia Junior - OAB:

 Certifico, que decorreu o prazo fixado na decisão/sentença de fl.505/507

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29359 Nr: 164-57.2011.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almiro da Rocha Pio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A- Ag. Pox.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista Cavalcante da 

Silva - OAB:MT- 3.448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 Certifico que procedo a intimação da perte autora, para no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação interposto

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69779 Nr: 350-07.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdi Leles Juiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): American Tower do Brasil Cessão de 

Infraestruturas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Valfredo Bessa - 

OAB:237.864/SP
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 Certifico que procedo a intimação das pertes requerente/requerido para 

no prazo legal, apresentar as contrarrazões aios recurso de apelação 

interpostos

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28972 Nr: 1477-87.2010.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Rogério Campos dos Santos, UDT 

Sementes Ltda, Luiz Carlos Fernandes, Mário Patriota Fiori, Sérgio Sangion

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - OAB:3.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Regina Pietsch 

Sacomori - OAB:/MT - 13089-A, Duilio Piato Júnior - OAB:3.719, 

Leonardo Randazzo Neto - OAB:3.504-A

 Certifico que procedo a intimação da perte autora, para no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação interposto

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78337 Nr: 306-17.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aledir Pereira Lebre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da perte autora, para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78589 Nr: 435-22.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rosa de Sena Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da perte autora, para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77217 Nr: 2093-18.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESA PEHORI'O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da perte autora, para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77219 Nr: 2095-85.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESA PEHORI'O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da perte autora, para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77216 Nr: 2092-33.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESA PEHORI'O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Wilian Fratoni 

Rodrigues - OAB:128.341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a itimação da perte autora, para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27139 Nr: 1046-87.2009.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Pimentel Bastos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - 

OAB:

 Certifico procedo a remessa dos autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de olitar a devida vinculação dos valores contidos às 

fls. 153/154, bem como intimar a parte requerente para informar os dados 

bancários

 Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63127 Nr: 1314-05.2013.811.0014

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovenal Furtado da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Dias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leopoldo Queiroz Paim - 

OAB:12413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Souza Miranda - 

OAB:/MT - 16.514

 Certifico procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

promover regular andamento no feito, face os documentos acostados nos 

por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77214 Nr: 2090-63.2017.811.0014

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESA PEHORI'O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Financiamentos S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Wilian Fratoni 

Rodrigues - OAB:128.341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2090-63.2017.811.0014 (Código: 77214)

 VISTO,

DEFIRO o pedido de fls. 96, visto que a parte requerida foi citada da 

audiência, posterior da data designada, conforme AR juntada nos autos à 

fl. 95V.

Proceda-se a Senhora Gestora o agendamento de data para realização da 

audiência de Conciliação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Poxoréu – MT 14 de Junho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 26686 Nr: 659-72.2009.811.0014

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Umbelino da Silva, Sebastiana Maria de Souza, 

Valdir Umbelino da Silva, Valdenor Umbelino da Silva, Vilma Pereira da 

Silva, José Umbelino da Silva Filho, Marinete Umbelino da Silva Souza, 

Solange Pereira da Silva, Adilson José de Souza, Antonio Marcos de 

Jesus Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Dirceu Santiago de Oliveira, Lidia 

Grusegoch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista Cavalcante da 

Silva - OAB:MT- 3.448, Reynaldo Oliveira Ruy - OAB:OAB/MT 13895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Francisco Quesada - 

OAB:6288-A

 Processo nº. 659-72.2009.811.0014 (Código: 26686)

 DESPACHO

VISTO,

Considerando o disposto no art. 485, § 1º do NCPC, e, ante o teor da 

certidão de fl. 261. INTIME-SE a parte requerente, pessoalmente, para, 

querendo, no prazo de (05) dias, promova os atos necessários ao regular 

processamento do feito, sob pena de extinção e arquivamento do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 15 de Junho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74937 Nr: 1021-93.2017.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Facchini S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRENCON CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1021-93.2017.811.0014 (Código: 74937)

VISTO,

 DEFIRO o pedido de fls. 34.

Por conseguinte, EXPEÇA-SE a competente carta precatória de intimação, 

atentando-se para o endereço atualizado informado pelo credor no 

petitório retro juntado aos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu-MT, 14 de Junho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 16816 Nr: 507-97.2004.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A- Ag. Pox.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria e Comércio de Couros Andrade Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56.915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 507-97.2004.811.0014 (Código 16816)

VISTO,

Cuida-se o petitório de fl. 232, de pedido para que seja oficiado ao B3 

antiga BM&F BOVESPA, para localização de bens em nome do executado.

Todavia, é sabido que tal ônus não incumbe ao juízo, tratando-se, em 

verdade, de diligência da própria parte.

Assim sendo, INDEFIRO o pedido de fl. 232.

Por conseguinte, INTIME-SE o banco credor para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, promover os atos necessários ao regular processamento da 

execução, sob pena de extinção e arquivamento.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu-MT, 14 de Junho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73233 Nr: 115-06.2017.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 115-06.2017.811.0014 (Código: 73233)

VISTO,

Cuida-se de cumprimento de sentença dos honorários advocatícios 

formulado por AYMORÉ CRÉDITO – FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A, em face de WANDERSON LEITE DA SILVA, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Desta feita, INTIME-SE o executado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetue o pagamento do débito remanescente atualizado, abatendo 

auto de busca e apreensão e depósito (fls. 41.) sob pena de multa de 10% 

(dez por cento) do valor da condenação, bem como honorários 

advocatícios a serem arbitrados no mesmo patamar (CPC, art. 523, § 1º).

CONSIGNE na intimação que, decorrido o prazo para o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente impugnação 

(CPC, art. 525).

Ainda, em caso de não pagamento, EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

avaliação de tantos bens do devedor quantos forem necessários ao 

pagamento da dívida (CPC, art. 523, § 3º).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

Código de Processo Civil, MANIFESTE-SE a parte credora, no prazo de 15 

(quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação de bens 

penhorados.

Por fim PROCEDA-SE, o Sr. Gestor (a), à conversão da ação em 

cumprimento de sentença, nos termos emanados pelos arts. 348 e 349, 

ambos da CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT 15 de Junho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73899 Nr: 479-75.2017.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábio Xavier de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jucélio de Oliveira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO BATISTA RODRIGUES - 

OAB:18453

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 479-75.2017.811.014 Código: 73899
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DESPACHO

VISTO,

Considerando o disposto no art. 485, § 1º do NCPC, e, ante o teor da 

certidão de fl. 22, INTIME-SE, a parte exequente, pessoalmente, para, 

querendo, no prazo legal, promova os atos necessários ao regular 

processamento do feito, sob pena de extinção e arquivamento do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 14 de Junho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75941 Nr: 1480-95.2017.811.0014

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESdG, TP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PdssocdsEeJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Manoel Júnior - 

OAB:3284-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1480-95.2017.811.0014 (Código: 75941)

DESPACHO

VISTO,

Considerando o disposto no art. 485, § 1º do NCPC, e, ante o teor da 

certidão de fl. 162, INTIME-SE, a parte requerente, pessoalmente, para, 

querendo, no prazo legal, promova os atos necessários ao regular 

processamento do feito, sob pena de extinção e arquivamento do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 14 de Junho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77823 Nr: 57-66.2018.811.0014

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Messias Vieira Pereira Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jennyfer Ferreira 

Bathemarque - OAB:MT/23259/0

 Código: 77823

DESPACHO

VISTO,

 Tendo em vista que na data anteriormente designada para a realização da 

audiência a Promotora de Justiça não se encontrará nesta comarca, 

REDESIGNO o ato para o dia 11 de abril de 2018 às 15h00min.

INTIME-SE o reeducando, cientificando-o da redesignação da referida 

audiência.

 Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Poxoréu – MT, 13 de março de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010066-87.2014.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE DA CAMARA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010066-87.2014.8.11.0014. REQUERENTE: ALICE DA CAMARA ALVES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

VISTO, INTIME-SE a parte executada pessoalmente para que cumpra a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando advertida que o 

descumprimento acarretará a incidência de multa, no percentual de 10% 

(dez por cento) sobre o montante da condenação. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Poxoréu – MT, 18 de junho de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010008-55.2012.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO CARVALHO DOS SANTOS OAB - MT0012562A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ANTONIO MACIEL DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

REGINALDO (TERCEIRO INTERESSADO)

IVANIL (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010008-55.2012.8.11.0014. REQUERENTE: MARIA DO CARMO MACEDO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

VISTO, Trata-se de requerimento de cumprimento de sentença intentado 

por MARIA DO CARMO MACEDO em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, todos devidamente qualificados nos 

autos. INTIME-SE a parte vencida para que cumpra a sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias, ficando advertida que o descumprimento acarretará a 

incidência de multa, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – 

MT, 18 de junho de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000274-92.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ADIEL COELHO VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000274-92.2018.8.11.0014. REQUERENTE: ADIEL COELHO VIEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTO, Trata-se de execução 

contra a fazenda pública, proposta por ADIEL COELHO VIEIRA em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Deste modo, CITE-SE a parte executada para satisfazer a dívida, podendo, 

ainda, opor embargos, nos termos do art. 910, do NCPC. Certificado o não 

oferecimento de embargos, EXPEÇA-SE, desde logo, a requisição de 

pequeno valor (RPV), nos moldes do art. 910, § 1º, do NCPC. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 18 de junho de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010041-69.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO TUNES FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0019365A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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EDEMILSON CARLOS SILVA TERRES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010041-69.2017.8.11.0014. VISTO, Ante o teor da certidão de id. 

13573693, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, requerendo o que entender lhe seja de direito, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, nos termos do artigo 485, § 1º, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Poxoréu/MT, 15 de junho de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000238-50.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000238-50.2018.8.11.0014. REQUERENTE: THIAGO SOUZA BORGES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTO, De início, HOMOLOGO o 

cálculo apresentado pela parte exequente, porquanto elaborado de acordo 

com o determinado nos autos de embargos à execução opostos pelo 

Município executado. Por conseguinte, EXPEÇA-SE o Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor (RPV), observando as formalidades legais, e instruindo-o 

com os documentos necessários, encaminhando, em seguida, ao Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu – MT, 18 de junho de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000253-19.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000253-19.2018.8.11.0014. REQUERENTE: THIAGO SOUZA BORGES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTO, Trata-se de execução 

contra a fazenda pública, proposta por THIAGO SOUZA BORGES em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Deste modo, CITE-SE a parte executada para satisfazer a dívida, 

podendo, ainda, opor embargos, nos termos do art. 910, do NCPC. 

Certificado o não oferecimento de embargos, EXPEÇA-SE, desde logo, a 

requisição de pequeno valor (RPV), nos moldes do art. 910, § 1º, do 

NCPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 18 de junho de 

2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010211-80.2013.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ATAMARIO PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT0016689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YHANE CORREIA PEREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TARCISIO CARDOSO TONHA OAB - MT0003573A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010211-80.2013.8.11.0014. EXEQUENTE: ATAMARIO PEREIRA DA SILVA 

EXECUTADO: YHANE CORREIA PEREIRA VISTO, Ante o teor da certidão 

de id. 13384622, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, 

no prazo legal, requerendo o que entender lhe seja de direito, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, nos termos do artigo 485, § 1º, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Poxoréu/MT, 18 de junho de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010153-43.2014.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ENIR APARECIDA REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0013890A (ADVOGADO)

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE OAB - MT0016271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PANAMERICANO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010153-43.2014.8.11.0014. REQUERENTE: ENIR APARECIDA REZENDE 

REQUERIDO: BANCO PANAMERICANO S/A VISTO, INTIME-SE a parte 

requerente para que cumpra a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, 

ficando advertida que o descumprimento acarretará a incidência de multa, 

no percentual de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação e 

de honorários advocatícios de 10% (dez por cento). Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 18 de junho de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000018-52.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE FONSECA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000018-52.2018.8.11.0014. EXEQUENTE: DORALICE FONSECA 

RODRIGUES EXECUTADO: VIVO S.A. VISTO, Trata-se de requerimento de 

cumprimento de sentença intentado por DORALICE FONSECA RODRIGUES 

em face de VIVO S.A, ambos devidamente qualificados nos autos. 

INTIME-SE a parte vencida para que cumpra a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias, ficando advertida que o descumprimento acarretará a 

incidência de multa, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – 

MT, 18 de junho de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-69.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMARIA SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON LUIS MARTINS DA ANUNCIAÇÃO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000045-69.2017.8.11.0014. REQUERENTE: ROSIMARIA SANTOS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: EDSON LUIS MARTINS DA ANUNCIAÇÃO VISTO, 

Trata-se de requerimento de cumprimento de sentença intentado por 
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ROSIMARIA SANTOS DE OLIVEIRA em face de EDSON LUIS MARTINS DE 

ANUNCIAÇÃO, ambos devidamente qualificados nos autos. Considerando 

a certidão de id 13495418, proceda-se a secretaria do juizado a 

atualização do débito. Após, INTIME-SE a parte vencida para que cumpra a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando advertida que o 

descumprimento acarretará a incidência de multa, no percentual de 10% 

(dez por cento) sobre o montante da condenação. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Poxoréu – MT, 18 de junho de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-69.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO CAMARAO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000142-69.2017.8.11.0014. REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME, CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS REQUERIDO: 

RODRIGO CAMARAO DE OLIVEIRA VISTO, Conforme certidão de id 

13517936, a parte requerente pugnou pela suspensão do feito por 30 

(trinta) dias, a fim de que durante esse período localize o endereço do 

promovido. Destarte, não havendo qualquer causa que obsta o 

acolhimento do pleito, DEFIRO o pedido o sobrestamento do feito, na forma 

requerida, pelo período de 30 (trinta) dias. Após o transcurso temporal, 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo legal, promova os atos 

necessários ao regular processamento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 18 de 

junho de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010082-75.2013.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

A S Q OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES RODOVIARIOS IRMAOS XAVIER LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010082-75.2013.8.11.0014. REQUERENTE: A S Q OLIVEIRA - ME 

REQUERIDO: TRANSPORTES RODOVIARIOS IRMAOS XAVIER LTDA - ME 

VISTO, Intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal, requerendo o que entender lhe seja de direito, sob pena de extinção 

e arquivamento do feito, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Poxoréu/MT, 18 de junho de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000018-86.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA LORENA LOPES DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO E CULTURA DE PRIMAVERA DO 

LESTE LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000018-86.2017.8.11.0014. EXEQUENTE: JESSICA LORENA LOPES DE 

LIMA EXECUTADO: SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO E CULTURA 

DE PRIMAVERA DO LESTE LTDA. VISTO, Trata-se de requerimento de 

cumprimento de sentença intentado por JESSÍCA LORENA LOPES DE LIMA 

em face de SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO E CULTURA DE 

PRIMAVERA DO LESTE LTA ambos devidamente qualificados nos autos. 

Intime-se a parte vencida para que cumpra a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias, ficando advertida que o descumprimento acarretará a 

incidência de multa, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – 

MT, 18 de junho de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-39.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ANY MONIQUELE BATEMARQUE NADU BARCELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GESICA CAROLINE MACHADO DE REZENDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000090-39.2018.8.11.0014. REQUERENTE: ANY MONIQUELE 

BATEMARQUE NADU BARCELO REQUERIDO: GESICA CAROLINE 

MACHADO DE REZENDE VISTO, Defiro a justificativa apresentada pela 

promovente, no id 13618568. Proceda-se a Senhora Gestora o 

agendamento de data para realização de nova audiência de conciliação. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Poxoréu – MT, 18 de junho de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-88.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DALICE INES BATISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO MOURA BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000089-88.2017.8.11.0014. REQUERENTE: DALICE INES BATISTA 

REQUERIDO: ADRIANO MOURA BARBOSA VISTO, Trata-se de 

requerimento de cumprimento de sentença intentado por DALICE INES 

BATISTA em face de ADRIANO MOURA BARBOSA, todos devidamente 

qualificados nos autos. INTIME-SE a parte vencida para que cumpra a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando advertida que o 

descumprimento acarretará a incidência de multa, no percentual de 10% 

(dez por cento) sobre o montante da condenação. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Poxoréu – MT, 18 de junho de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-40.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DALICE INES BATISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UDSON DANILO FERREIRA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000131-40.2017.8.11.0014. REQUERENTE: DALICE INES BATISTA 

REQUERIDO: UDSON DANILO FERREIRA DO NASCIMENTO VISTO, Trata-se 

de requerimento de cumprimento de sentença intentado por DALICE INES 

BATISTA em face de UDSON DANILO FERREIRA DO NASCIMENTO, todos 

devidamente qualificados nos autos. INTIME-SE a parte vencida para que 

cumpra a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando advertida que o 

descumprimento acarretará a incidência de multa, no percentual de 10% 

(dez por cento) sobre o montante da condenação. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Poxoréu – MT, 18 de junho de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-51.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

THALYTA ADRIELE PACHECO LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE TEIXEIRA GUIMARÃES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000031-51.2018.8.11.0014. REQUERENTE: THALYTA ADRIELE PACHECO 

LOPES REQUERIDO: REGIANE TEIXEIRA GUIMARÃES VISTO, Trata-se de 

requerimento de cumprimento de sentença intentado por THALYTA 

ADRIELE PACHECO LOPES DE OLIVEIRA em face de REGIANE TEIXEIRA 

GUIMARÃES, todos devidamente qualificados nos autos. INTIME-SE a parte 

vencida para que cumpra a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, 

ficando advertida que o descumprimento acarretará a incidência de multa, 

no percentual de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 18 de junho de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-04.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

TAYNARA LEAL MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000017-04.2017.8.11.0014. REQUERENTE: TAYNARA LEAL 

MAGALHAES REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

VISTO, Trata-se de requerimento de cumprimento de sentença intentado 

por BANCO LOSANGO S.A em face de TAYNARA LEAL MAGALHAES, 

todos devidamente qualificados nos autos. INTIME-SE a parte promovente 

pessoalmente para que cumpra a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, 

ficando advertida que o descumprimento acarretará a incidência de multa, 

no percentual de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o montante da condenação. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 18 de junho de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010123-37.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DORES DE CAMPOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010123-37.2016.8.11.0014. REQUERENTE: MARIA DORES DE CAMPOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. VISTO, INTIME-SE a parte promovente 

pessoalmente para que cumpra a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, 

ficando advertida que o descumprimento acarretará a incidência de multa, 

no percentual de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o montante da condenação. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 18 de junho de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-97.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICYELLEN LINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000069-97.2017.8.11.0014. REQUERENTE: GLEICYELLEN LINO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. VISTO, INTIME-SE a parte promovente 

pessoalmente para que cumpra a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, 

ficando advertida que o descumprimento acarretará a incidência de multa, 

no percentual de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o montante da condenação. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 18 de junho de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000083-81.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DALICE INES BATISTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO SANTOS DE ARAÚJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000083-81.2017.8.11.0014. EXEQUENTE: DALICE INES BATISTA 

EXECUTADO: RENATO SANTOS DE ARAÚJO VISTO, Trata-se de 

requerimento de cumprimento de sentença intentado por DALICE INÊS 

BATISTA em face de RENATO SANTOS DE ARAÚJO, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Proceda-se a secretaria a atualização do débito. 

Após, INTIME-SE a parte vencida para que cumpra a sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias, ficando advertida que o descumprimento acarretará a 

incidência de multa, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – 

MT, 18 de junho de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010222-07.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CORREIA DE MAGALHAES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO EDUCACIONAL PODIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010222-07.2016.8.11.0014. EXEQUENTE: MARCOS CORREIA DE 

MAGALHAES EXECUTADO: CENTRO EDUCACIONAL PODIO LTDA - ME 

VISTO, Trata-se de requerimento de cumprimento de sentença intentado 

por MARCOS CORREIA DE MAGALHÃES em face de CENTRO 

EDUCACIONAL PODIO LTDA - MR, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Após, INTIME-SE a parte vencida para que cumpra a sentença, no 

prazo de 15 (quinze) dias, ficando advertida que o descumprimento 

acarretará a incidência de multa, no percentual de 10% (dez por cento) 

sobre o montante da condenação. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Poxoréu – MT, 18 de junho de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000201-23.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMAR ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALA KASSIA ALVES ROCHA OAB - MT0019523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAIS LUANA MESSIAS SOBRINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000201-23.2018.8.11.0014. REQUERENTE: ROSEMAR ALVES DOS 

SANTOS REQUERIDO: LAIS LUANA MESSIAS SOBRINHO VISTO, Em sede 

da audiência conciliatória, a parte requerente pugnou pela suspensão do 

feito por 60 (sessenta) dias, a fim de que durante esse período seja 

quitado os débitos discutidos, ante a composição amigável realizada. 

Destarte, não havendo qualquer causa que obsta o acolhimento do pleito, 

DEFIRO o pedido o sobrestamento do feito, na forma requerida, pelo 

período de 60 (sessenta) dias. Após o transcurso temporal, INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo legal, promova os atos necessários ao 

regular processamento do feito, sob pena de extinção e arquivamento. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 18 de junho de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010007-36.2013.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA SANTOS DE MORAES NERES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010007-36.2013.8.11.0014. REQUERENTE: NAYARA SANTOS DE 

MORAES NERES DA SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA VISTO, 

Defiro o pedido de id 13694866. Expeça-se ofício a Caixa Econômica 

Federal para que apresente o extrato da conta judicial de n.º 999/999/0, 

com todo o seu histórico de pagamentos e levantamentos nela realizados. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 18 de junho de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-32.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS (REQUERENTE)

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEFA APOLONIA SOUZA MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000138-32.2017.8.11.0014. REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME, CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS REQUERIDO: 

JOSEFA APOLONIA SOUZA MORAES VISTO, Em sede da audiência 

conciliatória, a parte requerente pugnou pela suspensão do feito por 60 

(sessenta) dias, informando que realizou uma composição amigável com a 

parte requerida para o recebimento do débito. Destarte, não havendo 

qualquer causa que obsta o acolhimento do pleito, DEFIRO o pedido o 

sobrestamento do feito, na forma requerida, pelo período de 60 (sessenta) 

dias. Após o transcurso temporal, INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo legal, promova os atos necessários ao regular processamento do 

feito, sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu – MT, 19 de junho de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-40.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVEIRA JOSE XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO GOMES MARTINS OAB - MT0020256A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000271-40.2018.8.11.0014. REQUERENTE: OLIVEIRA JOSE XAVIER 

REQUERIDO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO 

EXTRAJUDICIAL VISTO, Trata-se de ação de declaração de inexistência 

de débito c/c repetição do indébito c/c danos morais e materiais e pedido 

de tutela urgência, ajuizada por OLIVEIRA JOSÉ XAVIER em face de 

CRUZEIRO DO SUL S.A, ambos já devidamente qualificados. Em analogia, 

dispensado o relatório com fulcro no art. 38, da Lei nº 9.099/95. Pois bem. 

É consabido que para a concessão da tutela de urgência imprescindível se 

faz a probabilidade do direito pretendido e a comprovação do perigo de 

dano ou risco ao deslinde do feito, conforme previsão insculpida no art. 

300, do NCPC. Partindo-se desse pressuposto, da análise perfunctória 

das provas colacionadas aos autos, verifica-se que não deve prospera o 

pedido liminar requestado, porquanto ausentes os requisitos autorizadores 

para tanto. Isto porque, ao compulsar os autos, dessume-se que o 

requerente narra que está sofrendo descontos em sua folha de 

pagamento no valor de R$ 863,07 (oitocentos e sessenta e três reais e 

sete centavos), desde dezembro do ano de 2016, sem o seu 

consentimento e autorização, o que não evidência o periculum in mora, 

tendo em vista o decurso do tempo entre a data de descontos em sua 

folha de pagamento e a data do ajuizamento da ação. Nesta linha de 

intelecção, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos 

documentos atrelados à inicial, conclui-se que ausentes os requisitos 

primordiais para a concessão da liminar almejada, razão pela qual 

INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Inobstante, caracterizada a 

relação de hipossuficiência, DEFIRO a inversão do ônus da prova. 

Prosseguindo, nos moldes do artigo 16 da Lei nº 9.099/95, DESIGNE-SE 

audiência de conciliação. CITE-SE, com as advertências legais. 

INTIMEM-SE ambas as partes para comparecerem ao ato, mencionando-se 

inclusive sobre a conveniência de que compareçam acompanhados de 

advogado, bem como acerca da advertência de que a ausência do 

promovente ensejará a extinção do feito (art. 51 da Lei 9099/95) e a do 

promovido revelia, com presunção de veracidade dos fatos inicialmente 

alegados (art. 20 da mesma lei). Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Poxoréu/MT, 18 de junho de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000273-10.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER ESCAPOLAN SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000273-10.2018.8.11.0014. REQUERENTE: WAGNER ESCAPOLAN 

SANTANA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTO, Trata-se de 

ação indenizatória por negativação indevida c/c pedido de tutela 

antecipada, ajuizada por WAGNER ESCALPOLAN SANTANA em desfavor 

de TELEFÔNICA BRASIL S.A, ambos já devidamente qualificados. 

Argumenta a parte autora, em síntese, que era titular de uma linha 

telefônica da reclamada, e que nos meses de julho e agosto do ano de 

2017, atrasou o pagamento das faturas e teve sua linha bloqueada. Narra 

ainda, que efetuou o pagamento das faturas em atraso no dia 14 de 

setembro, mas mesmo assim sua linha telefônica não foi desbloqueada, 

gerando inúmeros prejuízos para o mesmo. Por fim, diz que fora 

surpreendido pela inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes, o 
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que lhe ocasional inúmeras consequências. Neste contexto, pugna pela 

antecipação dos efeitos da tutela para que a requerida proceda com a 

exclusão do seu nome do rol de mal pagadores, sob pena de aplicação de 

multa diária. Requer ainda a inversão do ônus da prova, a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita e a procedência da ação. Pois bem. De início, 

cumpre salientar que o instituto da tutela antecipada visa adiantar os 

efeitos da sentença, entregando à parte autora a própria pretensão 

deduzida em juízo, tratando-se, portanto, de tutela com caráter nitidamente 

satisfativo, já que através dela a parte requerente não pretende 

simplesmente evitar os prejuízos da demora, mas, desde logo, obter a 

satisfação provisória do direito. É consabido que para a concessão da 

tutela antecipada imprescindível se faz a probabilidade do direito 

pretendido e a comprovação do perigo de dano ou risco ao deslinde do 

feito. Essa é a dicção do artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in 

verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo”. Com efeito, da análise perfunctória 

das provas colacionadas ao feito, verifica-se que os argumentos 

lançados pela parte autora e os documentos juntados aos autos não 

permitem, ao menos em uma análise perfunctória dos autos, a concessão 

da tutela de urgência. Isto porque, ao compulsar os autos, dessume-se 

que anotação realizada em desfavor do requerente consta um valor de R$ 

242,26 (duzentos e quarenta e dois reais e vinte e seis centavos), e 

apresentando data de vencimento do dia 10/08/2017, não evidenciando o 

fato narrado pelo autor em sua inicial, sendo prudente, portanto aguardar 

a instrução processual para melhores esclarecimentos do fato. Ora, em 

tendo a parte autora descurado em demonstrar os requisitos necessários, 

não falar-se em concessão da tutela de urgência para a exclusão de seu 

nome do rol de negativados. Neste particular, vejamos o entendimento 

jurisprudencial, mutatis mutandi: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PEDIDO DE 

CANCELAMENTO DE PROTESTO. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. 

NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC. PROTESTO 

EFETIVADO HÁ CERCA DE UM ANO. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN 

MORA E FUMUS BONI JURIS. INVIÁVEL O CANCELAMENTO PROVISÓRIO 

DO PROTESTO OU SUSPENSÃO DE SEUS EFEITOS. CONFORME ART. 30 

DA LEI Nº 9.492/97. UNÂNIME. AGRAVO DESPROVIDO”. (TJRS, Agravo nº 

70056538382, 11ª Câmara Cível, Rel. Desa. Kátia Elenise Oliveira da Silva. 

j. 02.10.2013). Nesta linha de intelecção, analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que 

ausentes os requisitos primordiais para a concessão da liminar almejada, 

razão pela qual INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. DEFIRO, por 

outro lado, a inversão do ônus da prova. Prosseguindo, nos moldes do 

artigo 16 da Lei nº 9.099/95, DESIGNE-SE audiência de conciliação, caso 

assim ainda não tenha sido procedido. CITE-SE, com as advertências 

legais. INTIMEM-SE ambas as partes para comparecerem ao ato, 

mencionando-se inclusive sobre a conveniência de que compareçam 

acompanhados de advogado, bem como acerca da advertência de que a 

ausência do promovente ensejará a extinção do feito (art. 51 da Lei 

9099/95) e a do promovido revelia, com presunção de veracidade dos 

fatos inicialmente alegados (art. 20 da mesma lei). Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu/MT, 15 de junho de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000268-85.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BONIFACIO TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000268-85.2018.8.11.0014. REQUERENTE: JOSE BONIFACIO TRINDADE 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A VISTO, Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais 

em decorrência de ato ilícito, ajuizada JOSÉ BONIFÁCIO TRINDADE em 

desfavor de BANCO DO BRASIL S.A, ambos já devidamente qualificados. 

Relatório dispensado, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. De 

elementar conhecimento que a tutela da evidência é mais uma das 

inovações introduzidas no ordenamento jurídico pátrio pelo novo Código 

Processual Civil, encontrando disciplina no art. 311, do mencionado codex. 

Da exegese do referido dispositivo legal, extrai-se que a tutela da 

evidência surgiu da necessidade de conferir maior efetividade e 

celeridade à prestação jurisdicional. Nesta hipótese, a parte postulante 

deve demonstrar, independentemente da urgência, a evidência do direito 

invocado, ou, ainda, as manobras protelatórias realizadas pela parte 

adversa com o intuito de posterga-lo. Com essas considerações, e após 

minuciosa análise do feito, verifica-se que o caso dos autos não comporta 

a concessão da tutela da evidência na forma vindicada. Isto porque, o 

direito invocado pela parte autora não é extreme de dúvidas, devendo ser 

oportunizado o contraditório à parte demandada para, somente então, 

evidenciar a veracidade dos fatos narrados na exordial. Destarte, no caso 

dos autos a simples prova documental com a inscrição do débito em 

cadastro de inadimplentes datado de 02/03/2017, no valor de R$ 166,40 

(cento e sessenta e seis reais e quarenta centavos) não detêm elementos 

probatórios robustos para evidenciar, o direito dos fatos constitutivos do 

requerente, ausente assim um dos requisitos para o deferimento da tutela 

de evidência. Sendo assim, não há como, pelo menos neste momento 

processual, aferir a evidência do direito pleiteado pela parte requerente, 

motivo pelo qual INDEFIRO a tutela pleiteada. DEFIRO, por outro lado, a 

inversão do ônus da prova, haja vista a ação ser consubstanciada em 

relação de consumo. Prosseguindo, nos moldes do artigo 16 da Lei nº 

9.099/95, DESIGNE-SE audiência de conciliação, caso assim ainda não 

tenha sido procedido. CITE-SE, com as advertências legais. INTIMEM-SE 

ambas as partes para comparecerem ao ato, mencionando-se inclusive 

sobre a conveniência de que compareçam acompanhados de advogado, 

bem como acerca da advertência de que a ausência do promovente 

ensejará a extinção do feito (art. 51 da Lei 9099/95) e a do promovido 

revelia, com presunção de veracidade dos fatos inicialmente alegados 

(art. 20 da mesma lei). Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 

15 de junho de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000267-03.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA ROCHA DA SILVA TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000267-03.2018.8.11.0014. REQUERENTE: MARILZA ROCHA DA SILVA 

TRINDADE REQUERIDO: VIVO S.A. VISTO, Trata-se de ação declaratória 

de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em 

decorrência de ato ilícito, ajuizada por MARILZA ROCHA DA SILVA 

TRINDADE em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, ambos já 

devidamente qualificados. Relatório dispensado, nos termos do art. 38, da 

Lei nº 9.099/95. De elementar conhecimento que a tutela da evidência é 

mais uma das inovações introduzidas no ordenamento jurídico pátrio pelo 

novo Código Processual Civil, encontrando disciplina no art. 311, do 

mencionado codex. Da exegese do referido dispositivo legal, extrai-se que 

a tutela da evidência surgiu da necessidade de conferir maior efetividade 

e celeridade à prestação jurisdicional. Nesta hipótese, a parte postulante 

deve demonstrar, independentemente da urgência, a evidência do direito 

invocado, ou, ainda, as manobras protelatórias realizadas pela parte 

adversa com o intuito de posterga-lo. Com essas considerações, e após 

minuciosa análise do feito, verifica-se que o caso dos autos não comporta 

a concessão da tutela da evidência na forma vindicada. Isto porque, o 

direito invocado pela parte autora não é extreme de dúvidas, devendo ser 

oportunizado o contraditório à parte demandada para, somente então, 

evidenciar a veracidade dos fatos narrados na exordial. Destarte, no caso 

dos autos a simples prova documental com a inscrição do débito em 

cadastro de inadimplentes datado de 21/05/2015, no valor de R$ 167,58 

(cento e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) não detêm 

elementos probatórios robustos para evidenciar, o direito dos fatos 

constitutivos do requerente, ausente assim um dos requisitos para o 
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deferimento da tutela de evidência. Sendo assim, não há como, pelo 

menos neste momento processual, aferir a evidência do direito pleiteado 

pela parte requerente, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela pleiteada. 

DEFIRO, por outro lado, a inversão do ônus da prova, haja vista a ação ser 

consubstanciada em relação de consumo. Prosseguindo, nos moldes do 

artigo 16 da Lei nº 9.099/95, DESIGNE-SE audiência de conciliação, caso 

assim ainda não tenha sido procedido. CITE-SE, com as advertências 

legais. INTIMEM-SE ambas as partes para comparecerem ao ato, 

mencionando-se inclusive sobre a conveniência de que compareçam 

acompanhados de advogado, bem como acerca da advertência de que a 

ausência do promovente ensejará a extinção do feito (art. 51 da Lei 

9099/95) e a do promovido revelia, com presunção de veracidade dos 

fatos inicialmente alegados (art. 20 da mesma lei). Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu/MT, 15 de junho de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000266-18.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA ROCHA DA SILVA TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000266-18.2018.8.11.0014. REQUERENTE: MARILZA ROCHA DA SILVA 

TRINDADE REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES 

LTDA. VISTO, Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais em decorrência de ato ilícito, ajuizada por 

MARILZA ROCHA DA SILVA TRINDADE em desfavor de CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA, ambos já devidamente 

qualificados. Relatório dispensado, nos termos do art. 38, da Lei nº 

9.099/95. De elementar conhecimento que a tutela da evidência é mais uma 

das inovações introduzidas no ordenamento jurídico pátrio pelo novo 

Código Processual Civil, encontrando disciplina no art. 311, do mencionado 

codex. Da exegese do referido dispositivo legal, extrai-se que a tutela da 

evidência surgiu da necessidade de conferir maior efetividade e 

celeridade à prestação jurisdicional. Nesta hipótese, a parte postulante 

deve demonstrar, independentemente da urgência, a evidência do direito 

invocado, ou, ainda, as manobras protelatórias realizadas pela parte 

adversa com o intuito de posterga-lo. Com essas considerações, e após 

minuciosa análise do feito, verifica-se que o caso dos autos não comporta 

a concessão da tutela da evidência na forma vindicada. Isto porque, o 

direito invocado pela parte autora não é extreme de dúvidas, devendo ser 

oportunizado o contraditório à parte demandada para, somente então, 

evidenciar a veracidade dos fatos narrados na exordial. Destarte, no caso 

dos autos a simples prova documental com a inscrição do débito em 

cadastro de inadimplentes datado de 15/08/2013, no valor de R$ 228,39 

(duzentos e vinte e oito reais e trinta e nove centavos) não detêm 

elementos probatórios robustos para evidenciar, o direito dos fatos 

constitutivos do requerente, ausente assim um dos requisitos para o 

deferimento da tutela de evidência. Sendo assim, não há como, pelo 

menos neste momento processual, aferir a evidência do direito pleiteado 

pela parte requerente, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela pleiteada. 

DEFIRO, por outro lado, a inversão do ônus da prova, haja vista a ação ser 

consubstanciada em relação de consumo. Prosseguindo, nos moldes do 

artigo 16 da Lei nº 9.099/95, DESIGNE-SE audiência de conciliação, caso 

assim ainda não tenha sido procedido. CITE-SE, com as advertências 

legais. INTIMEM-SE ambas as partes para comparecerem ao ato, 

mencionando-se inclusive sobre a conveniência de que compareçam 

acompanhados de advogado, bem como acerca da advertência de que a 

ausência do promovente ensejará a extinção do feito (art. 51 da Lei 

9099/95) e a do promovido revelia, com presunção de veracidade dos 

fatos inicialmente alegados (art. 20 da mesma lei). Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu/MT, 15 de junho de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000254-04.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

GERVASIO OTAVIANO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA OAB - MS22959 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRITANOP MINERACAO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000254-04.2018.8.11.0014. VISTO, Trata-se de cumprimento de 

sentença ajuizada por GERVÁSIO OTAVIANO DOS SANTOS em face de 

BRITANOP MINERAÇÃO – LTDA, neste ato representado por ALBERTO 

KERN, todos devidamente qualificados nos autos. Em síntese, consta no 

id. 13608970, que as partes firmaram acordo extrajudicial. Os autos 

vieram-me conclusos. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Nota-se que o direitos das partes é disponível, e o acordo encontra-se 

formalmente perfeito, de modo que a homologação do mesmo é medida 

imperiosa. Diante do exposto, HOMOLOGO para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos o acordo entabulado entre as partes, e, DECLARO EXTINTO 

o presente feito, com RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado, em nada sendo requerido pelas 

partes, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 15 de junho de 2018. Luciana Braga 

Simão Tomazetti Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000262-78.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE FIGUEIREDO LAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMARA XAVIER ALVES OAB - MT0019928A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000262-78.2018.8.11.0014. REQUERENTE: REGIANE FIGUEIREDO LAGO 

REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A VISTO, 

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais 

e materiais ajuizada por REGIANNE FIGUEIREDO LAGO em face de 

UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ - UNOPAR, ambas devidamente 

qualificadas nos autos. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 in fine da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando 

detidamente os autos, vislumbra-se que a autora atribuí à causa o valor de 

R$ 36.980,82 (trinta e seis mil novecentos e oitenta reais e oitenta e dois 

centavos), ocorre que os pedidos formulados pela demandante quais 

sejam danos materiais R$ 5.990,41 (cinco mil novecentos e noventa reais 

e quarenta e um centavos), danos morais R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil), 

bem como restituição dos valores cobrados indevidamente em R$ 

11.980,82 (onze mil novecentos e oitenta reais e oitenta e dois centavos), 

que somados superam o valor do teto desse juizado estando em total 

dissonância ao disposto no art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95, tornando o 

presente Juizado Especial, incompetente para o processamento da 

demanda. Destarte, em sendo incompatível com o procedimento instituído 

pela LEJ, imperiosa a extinção da ação, nos moldes do art. 51, inciso II, da 

Lei nº 9.099/95. A guia de ilustração, veja-se a jurisprudência pátria: 

“JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL NA PLANTA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. HAVENDO 

PEDIDOS CUMULADOS, O VALOR DA CAUSA CORRESPONDERÁ À 

SOMATÓRIA DO CONTEÚDO ECONÔMICO DE CADA UMA DAS 

PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL (ART. 259, II, DO CPC). NO CASO, A 

SOMA DOS PEDIDOS FORMULADOS ULTRAPASSA QUARENTA 

SALÁRIOS-MÍNIMOS, LIMITE DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

(ART. 3º, INCISO I, DA LEI 9.099/95). RENÚNCIA TÁCITA. 

INAPLICABILIDADE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO. PRELIMINAR DE 
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OFÍCIO ACOLHIDA PARA EXTINGUIR O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE 

MÉRITO. PREJUDICADO O APELO DA RÉ”. (TJDFT, ACJ 20140110764795, 

1ª Turma Recursal, j. 14.10.2014, Rel. Juiz de Direito Flávio Fernando 

Almeida da Fonseca). “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO DE 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA NO VALOR DE R$ 135.000,00. O 

VALOR DA CAUSA É O DO CONTRATO E QUE EXCEDE AO TETO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LIDE QUE NÃO SE LIMITA AO VALOR DO 

PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO PELA 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL QUE VAI CONFIRMADA. 

RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJRS, RI 71004988887, 4ª Turma Recursal 

Cível, Rel. Juíza de Direito Gisele Anne Vieira de Azambuja, j. 29.08.2014). 

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado, AO ARQUIVO, 

com as baixas e anotações de praxe. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu– MT, 15 de junho de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-22.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELICIO ALVES MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000214-22.2018.8.11.0014. REQUERENTE: JOSELICIO ALVES MAIA 

REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Vistos, 

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGOCÍO JURÍDICO C/C 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

ajuizada por JOSELICIO ALVES MAIA em face de CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, devidamente qualificadas nos 

autos. No ID nº 13692886, a parte promovente requereu a desistência da 

ação. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

Analisando os autos, verifico que a parte requerente informa o 

desinteresse no prosseguimento da ação, razão pela qual a extinção do 

processo é medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido 

de desistência e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios. Intime-se. Baixas 

e anotações de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 

18 de junho de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-76.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANDES MACHADO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000094-76.2018.8.11.0014. REQUERENTE: ERNANDES MACHADO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, Trata-se de 

AÇÃO DELCARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS ajuizada por ERNANDES MACHADO DE OLIVEIRA 

em face de BANCO BRADESCO, devidamente qualificadas nos autos. 

Fundamento e decido. Analisando os autos (ID nº 13598936), verifico que 

a parte promovente, conquanto devidamente intimado, deixou de 

comparecer à audiência de conciliação. Dessa forma, o processo deve 

ser extinto, nos termos do artigo 51 da Lei n. 9.099/95, o qual estabelece: 

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I – 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo (...) Ante todo o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos 

termos do artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Após o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao arquivo 

definitivo, com as baixas e anotações necessárias. Poxoréu/MT, 18 de 

junho de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-52.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELICIO ALVES MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000212-52.2018.8.11.0014. REQUERENTE: JOSELICIO ALVES MAIA 

REQUERIDO: GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

VISTO, Cuida-se de ação de ação anulatória de negócio jurídico c/c 

inexigibilidade de débito c/c danos morais proposta pelo JOSELICIO ALVES 

MAIA em face de GAZIN COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO e 

DECIDO. Extrai-se dos autos que a parte autora requer a desistência da 

presente ação. Neste ponto, assinala-se que a providência prescinde da 

anuência da parte requerida, nos termos do enunciado nº 90 do FONAJE. 

Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência aduzido pela 

parte requerente. Por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do NCPC c/c Enunciado nº 

90 do FONAJE. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 18 de junho de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-37.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELICIO ALVES MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000213-37.2018.8.11.0014. REQUERENTE: JOSELICIO ALVES MAIA 

REQUERIDO: GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

VISTO, Cuida-se de ação de ação anulatória de negócio jurídico c/c 

inexigibilidade de débito c/c danos morais proposta pelo JOSELICIO ALVES 

MAIA em face de GAZIN COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO e 

DECIDO. Extrai-se dos autos que a parte autora requer a desistência da 

presente ação. Neste ponto, assinala-se que a providência prescinde da 

anuência da parte requerida, nos termos do enunciado nº 90 do FONAJE. 

Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência aduzido pela 

parte requerente. Por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do NCPC c/c Enunciado nº 

90 do FONAJE. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após, remetam-se os autos ao 
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arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 18 de junho de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-83.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER VINICIUS PEREIRA KLOCZINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000100-83.2018.8.11.0014. REQUERENTE: ALEXSANDER VINICIUS 

PEREIRA KLOCZINSKI REQUERIDO: GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA VISTO, Cuida-se de ação de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c danos morais proposta pelo 

ALEXSANDER VINICIUS PEREIRA KLOCZINSKI em face de GAZIN 

COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LDA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 in fine da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO e DECIDO. Extrai-se dos 

autos que a parte autora requer a desistência da presente ação. Neste 

ponto, assinala-se que a providência prescinde da anuência da parte 

requerida, nos termos do enunciado nº 90 do FONAJE. Diante do exposto, 

HOMOLOGO o pedido de desistência aduzido pela parte requerente. Por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, VIII, do NCPC c/c Enunciado nº 90 do FONAJE. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95. Após, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – 

MT, 19 de junho de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 73320 Nr: 2667-81.2017.811.0033

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JFDS, MASS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMD, DDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO LEANDRO MARTINS 

ROSADA - OAB:11544-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Para fins de readequação da pauta, redesigno a audiência para o dia 

03/07/2018, às 13:30 horas.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 76776 Nr: 104-80.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDN, MAAN, KIMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMD, CJDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CONCEIÇÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:18655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Diante da certidão de f. 44, decreto a revelia dos requeridos, já que 

citados, às f. 43, deixaram de responder, conforme certificado nos autos.

Determino, com urgência, a realização do estudo social na residência onde 

se encontra inserida a menor.

Após, remetam-se ao MPE para parecer.

Como os efeitos materiais da revelia não se aplicam ao caso em comento, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 19/06/2018, às 

14:30 horas, quando o estudo deverá estar juntado aos autos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 77527 Nr: 462-45.2018.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO BEZERRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Busca e apreensão de bem dado em garantia por contrato de alienação 

fiduciária, com liminar deferida (fls. 33/34), na qual foi infrutífera a 

apreensão do bem e citação do requerido.

 Às fls. 42, compareceu a parte autora ao feito e informou não ter mais 

interesse no prosseguimento do feito, razão pela qual requereu seja 

homologada sua desistência da ação.

Relatei o necessário.

 Decido.

A desistência da ação por parte do autor impõe a extinção do processo 

sem julgamento de mérito, a teor do disposto no artigo 485, inciso VIII do 

CPC, sendo dispensável, no presente caso, a anuência da parte contrária, 

conforme art. 485, § 4º, do mesmo Codex, já que o requerido sequer foi 

citado da presente demanda.

Ante o exposto, por não vislumbrar prejuízo para qualquer das partes, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de eventuais custas 

remanescentes. Sem condenação em honorários por inexistir litigiosidade.

Sem qualquer averbação judicial no DETRAN/MT, descabe eventual baixa 

de constrição a respeito.

 Eventuais baixas do nome do requerido dos órgãos de restrição ao 

crédito deverão ser agilizados pela parte autora, o que independente da 

interferência deste juízo.

 Preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 19144 Nr: 929-10.2007.811.0033

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAID ARBID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EDIR OLIVEIRA DO AMARAL, ANTONIO 

STEFANE FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN 

- OAB:10.192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pleito de fls. 383.

 Assim, considerando que o requerido ANTÔNIO STEFANE FILHO 

encontra-se em local incerto e não sabido, cite-o por edital para, 

querendo, contestar a presente ação, no prazo legal, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos alegados na inicial.

Tendo sido a parte requerida citada por edital, certifique-se o transcurso 

do prazo e não havendo manifestação, desde já nomeio-lhe a douta 

Defensora Pública atuante nesta como curadora especial, nos termos do 

artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil, a quem se dará vistas dos 

autos para os fins de direitos.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 67709 Nr: 3213-73.2016.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTACÃO DE 

DEFENSIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim 

de constituir de pleno direito o título executivo judicial que instruiu a inicial, 

na forma do artigo 701, §2º, do Código de Processo Civil, determinando a 

aplicação de correção monetária pelo INPC, a partir da data em que 

deveriam ter sido pagas as obrigações, e juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação.Pela sucumbência, condeno ainda o 

requerido ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do autor, 

que fixo em cinco por cento do valor atualizado da causa, conforme 

determina o artigo 701, caput, do CPC. P.R.I.C.Faça-se constar no 

mandado de intimação o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento 

espontâneo da presente sentença, sob pena de expedição de mandado 

de penhora e avaliação, acrescido de multa de 10% sobre o valor da 

execução (art. 523, § 1º, do CPC).Procedam-se às alterações 

necessárias no registro e capa dos autos.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 33139 Nr: 1328-63.2012.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI FRANCISCO MOCELLIN, MARCIA APARECIDA 

BARBOSA, LOURENÇO PRIMO MOCELLIN, IRENE MOCELLIN, RICHARD 

BERTICELLI MOCELLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES HERINGER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5726-B/MT

 Visto,

Considerando que a parte requerente, às fls. 153, sinalizou a 

impossibilidade de composição amigável da lide, despiciente se torna a 

realização da audiência de conciliação designada para o dia 26 de junho 

de 2018, razão pela qual desmarco-a.

Assim, cientifique-se a parte requerida acerca do desinteresse da parte 

requerente na realização da audiência de conciliação.

 Cite-se o requerido para apresentação da resposta, no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma como disposto no artigo 335, inciso II do Código de 

Processo Civil, sob pena de revelia.

Com a resposta, havendo preliminares ou documentos juntados, intime-se 

a parte autora para impugnação à contestação, no prazo de 10 (dez) dias 

e, em seguida, voltem para decisão ou julgamento antecipado da lide.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 27767 Nr: 1645-32.2010.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA GISELE WAHL DE ALCANTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA GISELE WAHL DE 

ALCANTARA - OAB:11240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO AMÉRICO 

ORTIGARA - OAB:9552/MT

 Vistos,

 HOMOLOGO o cálculo apresentado pela exequente (fls. 61-verso), ante a 

anuência do executado (vide fls. 69).

 Assim, expeça-se o competente Precatório/Requisitório de Pequeno Valor 

- RPV-, nos termos do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, 

requisitando o pagamento por intermédio do Desembargador Presidente do 

TJMT.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que a parte 

exequente deverá impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, devendo 

informar acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução, consignando que seu silêncio importará em 

extinção pelo pagamento.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64094 Nr: 1196-64.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE FERREIRA MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O INSS, intimado para dar cumprimento à ordem liminar, qual seja, 

implantação do benefício em favor da parte autora, sob pena de multa, 

quedou-se inerte.

Ademais, é valido ressaltar que após ser intimada para dar cumprimento à 

decisão liminar, a parte requerida sequer justificou a impossibilidade de 

cumprir a ordem deste juízo. É certo que tal justificativa não é suficiente 

para eximi-la do cumprimento da obrigação, porém, demonstra que não tem 

a intenção de descumprir a ordem judicial imediata.

 Outra alternativa não resta, senão a aplicação de multa diária já arbitrada 

às fls. 92, a fim de exercer pressão para que deste modo a requerida 

cumpra a obrigação de que foi imposta.

Assim, defiro o pleito de fls. 98/99, razão pela qual determino seja a 

autarquia ré intimada para, no prazo de 24 horas, comprovar nos autos a 

implantação do benefício previdenciário, nos termos da decisão de fls. 

55/57. Decorrido o prazo assinalado, sem a demonstração da implantação, 

aplique-se a multa diária fixada às fls. 92.

 No mais, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 103.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 68891 Nr: 439-36.2017.811.0033

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a representação, para o fim de aplicar 

ao adolescente EDUARDO PEREIRA DE LIMA, vulgo “Índio”, brasileiro, 

solteiro, portador da Cédula de Identidade n.º 27473953 SSP/MT e inscrito 

no CPF n.º 061.562.371-94, filho de Roseane Pereira de Lima e Benedito 

Matias de Lima, nascido em 23/06/2000, natural de União dos Palmares/AL, 

a medida socioeducativa de internação em estabelecimento educacional 

apropriado, por prazo indeterminado não superior a 03 (três) anos, e 

razão da prática de ato infracional análogo ao delito previsto no art. 157, 

§2º, incisos I e II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, devendo sua 

manutenção ser reavaliada a cada seis meses (art. 121, § 2º, do 

ECA).Procedimento isento de custas processuais.Nos termos do 

Provimento n.º 09/2007-CGJ, arbitro honorários aos ilustres advogados 

nomeados à fl. 93, Dr. Mauro Rosalino Breda, que acompanhou a 

audiência de apresentação (fl. 93), aplicando em seu favor o valor de 1 

URH, equivalentes a R$ 896,51 (oitocentos e noventa e seis reais e 

cinquenta e um centavos), bem como ao Dr. José Maria Mariano, que 

apresentou defesa preliminar e alegações finais, aplicando em seu favor o 

valor de 2 URH, equivalentes a R$ 1.793,02 (hum mil, setecentos e 

noventa e três reais e dois centavos), valores a serem suportados pelo 

Estado de Mato Grosso, tomando como base a tabela da 

OAB/MT.Transitada em julgado, extraia-se Guia de Fiscalização de 

Cumprimento de Medida sócio educativa e oficie-se às entidades 

adequadas visando a solicitação de vaga para internação do menor.Em 

seguida, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 
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pertinentes.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Expeça-se o 

necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 63438 Nr: 839-84.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON LIMA PASSARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16.158-MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte requerida, 

para manifestar acerca dos Cálculos de Pena de fls.145 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 70562 Nr: 1417-13.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENETE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta por MUNICÍPIO DE NOVA 

MARINGÁ-MT em desfavor de ODENETE DOS SANTOS.

Petição de fls. 09 informa o pagamento integral do débito, bem como 

requer a extinção da presente ação pela satisfação da obrigação.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Esta execução deve ser extinta, ante a satisfação da obrigação pelo 

devedor.

José Miguel Garcia Medina (in Execução. São Paulo: RT, 2011, 2ª ed., pg. 

31) leciona que “a tutela jurisdicional executiva, portanto, consiste na 

prática de atos jurisdicionais tendentes à realização material do direito 

atual ou potencialmente violado.”. Daí por que havendo o pagamento 

(cumprimento) da obrigação pelo devedor, de rigor a extinção da 

execução, com solução de mérito, ex vi do disposto no inciso II do artigo 

924 do Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

Na espécie, consoante demonstra a petição de fls. 09/10, constata-se que 

o devedor pagou integralmente o valor acordado referente ao débito 

executado nestes autos, vez que inexiste no caderno processual notícia 

de descumprimento, de sorte que a extinção deste feito é de rigor.

3. Ante o exposto, acolho o pedido do exequente e em consequência, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas e verba honorária, nos termos do artigo 26 da Lei nº 6.830/80 

e artigo 90, § 3º do CPC.

 Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e baixas de 

estilo.

 Publicada com a inserção no Sistema Apolo TJ/MT. Dispensado o registro 

da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 71135 Nr: 1770-53.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERONILDO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta por MUNICÍPIO DE NOVA 

MARINGÁ-MT em desfavor de ERONILDO DE MELO.

Petição de fls. 13 informa o pagamento integral do débito, bem como 

requer a extinção da presente ação pela satisfação da obrigação.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Esta execução deve ser extinta, ante a satisfação da obrigação pelo 

devedor.

José Miguel Garcia Medina (in Execução. São Paulo: RT, 2011, 2ª ed., pg. 

31) leciona que “a tutela jurisdicional executiva, portanto, consiste na 

prática de atos jurisdicionais tendentes à realização material do direito 

atual ou potencialmente violado.”. Daí por que havendo o pagamento 

(cumprimento) da obrigação pelo devedor, de rigor a extinção da 

execução, com solução de mérito, ex vi do disposto no inciso II do artigo 

924 do Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

Na espécie, consoante demonstra a petição de fls. 13, constata-se que o 

devedor pagou integralmente o valor acordado referente ao débito 

executado nestes autos, vez que inexiste no caderno processual notícia 

de descumprimento, de sorte que a extinção deste feito é de rigor.

3. Ante o exposto, acolho o pedido do exequente e em consequência, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas e verba honorária, nos termos do artigo 26 da Lei nº 6.830/80 

e artigo 90, § 3º do CPC.

 Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e baixas de 

estilo.

 Publicada com a inserção no Sistema Apolo TJ/MT. Dispensado o registro 

da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 68760 Nr: 313-83.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURI MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta por MUNICÍPIO DE NOVA 

MARINGÁ em desfavor de AMAURI MARTINS

Petição de fls. 17 informa o pagamento integral do débito, bem como 

requer a extinção da presente ação pela satisfação da obrigação.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Esta execução deve ser extinta, ante a satisfação da obrigação pelo 

devedor.

José Miguel Garcia Medina (in Execução. São Paulo: RT, 2011, 2ª ed., pg. 

31) leciona que “a tutela jurisdicional executiva, portanto, consiste na 

prática de atos jurisdicionais tendentes à realização material do direito 

atual ou potencialmente violado.”. Daí por que havendo o pagamento 

(cumprimento) da obrigação pelo devedor, de rigor a extinção da 

execução, com solução de mérito, ex vi do disposto no inciso II do artigo 

924 do Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

Na espécie, consoante demonstra a petição de fls. 17, constata-se que o 

devedor pagou integralmente o valor acordado referente ao débito 

executado nestes autos, vez que inexiste no caderno processual notícia 

de descumprimento, de sorte que a extinção deste feito é de rigor.

3. Ante o exposto, acolho o pedido do exequente e em consequência, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas e verba honorária, nos termos do artigo 26 da Lei nº 6.830/80 

e artigo 90, § 3º do CPC.

 Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e baixas de 

estilo.

 Publicada com a inserção no Sistema Apolo TJ/MT. Dispensado o registro 

da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 70234 Nr: 1243-04.2017.811.0033
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAIR CUSTODIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta por MUNICÍPIO DE NOVA 

MARINGÁ em desfavor de IVAIR CUSTODIO.

Petição de fls. 09/10 informa o pagamento integral do débito, bem como 

requer a extinção da presente ação pela satisfação da obrigação.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Esta execução deve ser extinta, ante a satisfação da obrigação pelo 

devedor.

José Miguel Garcia Medina (in Execução. São Paulo: RT, 2011, 2ª ed., pg. 

31) leciona que “a tutela jurisdicional executiva, portanto, consiste na 

prática de atos jurisdicionais tendentes à realização material do direito 

atual ou potencialmente violado.”. Daí por que havendo o pagamento 

(cumprimento) da obrigação pelo devedor, de rigor a extinção da 

execução, com solução de mérito, ex vi do disposto no inciso II do artigo 

924 do Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

Na espécie, consoante demonstra a petição de fls. 09/10, constata-se que 

o devedor pagou integralmente o valor acordado referente ao débito 

executado nestes autos, vez que inexiste no caderno processual notícia 

de descumprimento, de sorte que a extinção deste feito é de rigor.

3. Ante o exposto, acolho o pedido do exequente e em consequência, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas e verba honorária, nos termos do artigo 26 da Lei nº 6.830/80 

e artigo 90, § 3º do CPC.

 Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e baixas de 

estilo.

 Publicada com a inserção no Sistema Apolo TJ/MT. Dispensado o registro 

da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 51414 Nr: 566-13.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDREONNYA CAMARGO RIBAS AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS EUGENIO - OAB:16674/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta por MUNICÍPIO DE NOVA 

MARINGÁ-MT em desfavor de WANDREONNYA CAMARGO RIBAS 

AZEVEDO.

Petição de fls. 32 informa o pagamento integral do débito, bem como 

requer a extinção da presente ação pela satisfação da obrigação.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Esta execução deve ser extinta, ante a satisfação da obrigação pelo 

devedor.

José Miguel Garcia Medina (in Execução. São Paulo: RT, 2011, 2ª ed., pg. 

31) leciona que “a tutela jurisdicional executiva, portanto, consiste na 

prática de atos jurisdicionais tendentes à realização material do direito 

atual ou potencialmente violado.”. Daí por que havendo o pagamento 

(cumprimento) da obrigação pelo devedor, de rigor a extinção da 

execução, com solução de mérito, ex vi do disposto no inciso II do artigo 

924 do Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

Na espécie, consoante demonstra a petição de fls. 32, constata-se que o 

devedor pagou integralmente o valor acordado referente ao débito 

executado nestes autos, vez que inexiste no caderno processual notícia 

de descumprimento, de sorte que a extinção deste feito é de rigor.

3. Ante o exposto, acolho o pedido do exequente e em consequência, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas e verba honorária, nos termos do artigo 26 da Lei nº 6.830/80 

e artigo 90, § 3º do CPC.

 Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e baixas de 

estilo.

 Publicada com a inserção no Sistema Apolo TJ/MT. Dispensado o registro 

da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 63292 Nr: 770-52.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO VILLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANEPAVI SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANNINE CRUZ SOUZA - 

OAB:19565/MT, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada em 29-4-2016 em que, até a 

presente data, não houve citação da parte ré.

 É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Infere-se do comando inserto no inciso III do artigo 485 cumulado com o 

§ 1º do mesmo artigo, ambos do Código de Processo Civil, que o 

magistrado pode determinar a extinção do processo sem análise do mérito, 

quando o autor, intimado, por não promover os atos ou diligências que lhe 

cabem, abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Compulsando os autos, constata-se que a parte autora, devidamente 

intimada para recolher as custas e taxas referentes à distribuição de carta 

precatória de citação, quedou-se inerte. Circunstância essa a revelar, a 

mais não poder, o desinteresse do autor no regular prosseguimento deste 

feito.

Com efeito, em que pese intimada via DJe na pessoa de seu advogado em 

12-9-20174 (fl. 91) e por correio em 8-2-2018 (fls. 93/93-verso) para 

recolher as custas e taxas referentes à distribuição da carta precatória 

para fins de citação ou retirá-la em Secretaria, o Requerente não cumpriu 

a determinação judicial, abandonando o feito.

Destarte, este processo deve ser extinto sem apreciação do mérito, ante o 

abandono do processo pelo autor por mais de 30 (trinta) dias.

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, c/c § 1º desse 

mesmo dispositivo legal, ambos do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ante o abandono 

da causa pelo autor por mais de 30 (trinta) dias.

Custas e despesas processuais pelo Requerente. Sem verba honorária, 

porquanto ausente manifestação da parte adversa.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se os autos, com as anotações, providências e baixas de estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo TJ/MT. Dispensado o registro 

da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 33513 Nr: 1703-64.2012.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGAR, TAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANILDO GONÇALO COELHO - 

OAB:15682/MT

 3. Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso III, c/c § 1º desse 

mesmo dispositivo legal do Código de Processo Civil, extingo o processo 

sem resolução de mérito, ante o abandono da causa pelo exequente por 

mais de 30 (trinta) dias.Custas e despesas processuais, se houver, pelo 

exequente. Sem verba honorária.Ciência ao Ministério Público.Preclusa a 

via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se os autos, com as providências, anotações e baixas de 

estilo.Publicada com a inserção no Sistema Apolo TJ/MT. Dispensado o 

registro da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se e Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 65298 Nr: 1810-69.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MAXIMO DA FONSECA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Defiro o pedido de suspensão de fls. 31/33.

2. Decorrido o prazo requerido, o qual encerra em 26/04/2021, intime-se o 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca do 

cumprimento do acordo.

3. Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 8008 Nr: 2083-05.2003.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOGE - SOCIEDADE GUARULHENSE DE EDUCAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HARRI PSCHEIDT, IEDA MARA DEMOMI 

PSCHEIDT, JAIR TADEU DURÃO, ARISTIDES CUSTÓDIO DA SILVA, ANNA 

PEREIRA DA SILVA, CARTÓRIO DO 20º TABELIONATO DA CIDADE DE 

SÃO PAULO-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO PAVONI RODRIGUES - 

OAB:177151, DIEGO LUCAS GASQUES - OAB:16.011/MT, MARCELO 

LEANDRO MARTINS ROSADA - OAB:11544-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erika Figueiredo Kumuchian 

- OAB:7.946/MT, HELIO LOBO JUNIOR - OAB:25120, LUIS SÉRGIO DEL 

GROSSI - OAB:8294-B, LUIZ PINHEIRO - OAB:2621/MT, NARCISO 

ORLANDI NETO - OAB:191338, SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 Vistos etc.

1. Intimem-se os patronos das partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificarem, de forma fundamentada, as provas que pretendem 

produzir, sob pena de preclusão.

2. Esgotado o prazo, com ou sem manifestação, tornem os autos 

conclusos para julgamento conforme o estado do processo (CPC/2015, 

Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X).

São José do Rio Claro, 18 de junho de 2018.

Luis Felipe Lara de Souza

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 79743 Nr: 1419-46.2018.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOSE CASTILHO CABRERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE VELASQUES AMARAL - 

OAB:13598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. OFICIE-SE ao Juízo Deprecante solicitando, no prazo de 30 (trinta) dias, 

a cópia integral da matricula n.º 225 referente ao Imóvel a ser penhorado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 78983 Nr: 1054-89.2018.811.0033

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FHC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que o processo acima citado foi recebido pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de São José do 

Rio Claro-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de 

Gestão das Centrais e Centros Judiciários sob o nº 175835 e a sessão de 

conciliação/mediação foi agendada para o dia 02/08/2018 às 13h30min, na 

Sala de Audiências do CEJUSC da Comarca, servindo a presente certidão 

para convidar as partes e seu(s) advogado(s) para comparecerem na 

sessão conforme §§ 2º e 3º do artigo 3º e artigo 334 do CPC, bem como 

do Provimento n. 09/2016 do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 74719 Nr: 3323-38.2017.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANI CASSIMIRO DE ALMEIDA, 

WEVERTON FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DOS ANJOS SILVA 

JUNIOR - OAB:23667/O, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - 

OAB:16.158-MT, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - OAB:8013/MT

 3. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal contida na denúncia de fls. 04/07 para (i) CONDENAR o 

acusado GIOVANI CASSIMIRO DE ALMEIDA, já qualificado, pela prática 

do(s) crime(s) de roubo majorado pela utilização de arma de fogo e 

mediante concurso de suas ou mais pessoas, em concurso formal de 

crime [artigo 157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 70, caput, ambos do Código 

Penal], em desfavor das vítimas Wagner Júnior de Souza Palaoro, Elismar 

de Souza Castro, Aleffson da Silva Junior e Maria Inês Luft, e (ii) 

ABSOLVER o acusado WEVERTON FERREIRA DE SOUZA, já qualificado 

nos autos, da imputação criminal a ele imposta, com fundamento no artigo 

386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 63647 Nr: 948-98.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA DE CÁSIA CUNICO MARCONDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREVIMUNI - FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDENCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - M.T.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

requerer o que for de direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 60253 Nr: 1612-66.2015.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHIDIDE BERNADINO DE LIMA, LEDA MARIA 

GUIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A, DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - 

OAB:17609, LEONNARDO AUGUSTO DE SOUZA FURTADO DE 

MENDONÇA - OAB:14833/O, VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - 

OAB:18714/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

dar andamento ao feito, requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 69485 Nr: 780-62.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AVELINA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Defiro o pedido formulado às fls. 09/11, para aglutinação do débito da 

presente execução, com fulcro no artigo 329, inciso I, do Código de 

Processo Civil, uma vez que a parte executada ainda não fora citada.

 2. A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça 

de Mato Grosso prevê, em seu artigo 1.199, o arquivamento provisório das 

Execuções Fiscais, Estaduais ou Municipais, cujos valores sejam 

inferiores a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso 

– UPFMT, o que corresponde, atualmente, a R$ 1.981,20 (um mil e 

novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos).

Desta forma, considerando que a somatória dos valores executados ainda 

não ultrapassam 15 UPFs, determino sejam encaminhados os presentes 

autos ao arquivo provisório, sem quaisquer ônus ou baixa na distribuição.

Intime-se o credor.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 65264 Nr: 1776-94.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY APARECIDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Defiro o pedido formulado às fls. 16/19, para aglutinação do débito da 

presente execução, com fulcro no artigo 329, inciso I, do Código de 

Processo Civil, uma vez que a parte executada ainda não fora citada.

 2. A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça 

de Mato Grosso prevê, em seu artigo 1.199, o arquivamento provisório das 

Execuções Fiscais, Estaduais ou Municipais, cujos valores sejam 

inferiores a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso 

– UPFMT, o que corresponde, atualmente, a R$ 1.981,20 (um mil e 

novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos).

Desta forma, considerando que a somatória dos valores executados ainda 

não ultrapassam 15 UPFs, determino sejam encaminhados os presentes 

autos ao arquivo provisório, sem quaisquer ônus ou baixa na distribuição.

Intime-se o credor.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 69543 Nr: 838-65.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO POSCLAN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Defiro o pedido formulado às fls. 10/12, para aglutinação do débito da 

presente execução, com fulcro no artigo 329, inciso I, do Código de 

Processo Civil, uma vez que a parte executada ainda não fora citada.

 2. A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça 

de Mato Grosso prevê, em seu artigo 1.199, o arquivamento provisório das 

Execuções Fiscais, Estaduais ou Municipais, cujos valores sejam 

inferiores a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso 

– UPFMT, o que corresponde, atualmente, a R$ 1.981,20 (um mil e 

novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos).

Desta forma, considerando que a somatória dos valores executados ainda 

não ultrapassam 15 UPFs, determino sejam encaminhados os presentes 

autos ao arquivo provisório, sem quaisquer ônus ou baixa na distribuição.

Intime-se o credor.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 69540 Nr: 835-13.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDICÉIA MACHADO ALCANTARA FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Defiro o pedido formulado às fls. 10/13, para aglutinação do débito da 

presente execução, com fulcro no artigo 329, inciso I, do Código de 

Processo Civil, uma vez que a parte executada ainda não fora citada.

 2. A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça 

de Mato Grosso prevê, em seu artigo 1.199, o arquivamento provisório das 

Execuções Fiscais, Estaduais ou Municipais, cujos valores sejam 

inferiores a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso 

– UPFMT, o que corresponde, atualmente, a R$ 1.981,20 (um mil e 

novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos).

Desta forma, considerando que a somatória dos valores executados ainda 

não ultrapassam 15 UPFs, determino sejam encaminhados os presentes 

autos ao arquivo provisório, sem quaisquer ônus ou baixa na distribuição.

Intime-se o credor.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 67754 Nr: 3250-03.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JALDENIR DONIZETE DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Defiro o pedido formulado às fls. 14/17, para aglutinação do débito da 

presente execução, com fulcro no artigo 329, inciso I, do Código de 

Processo Civil, uma vez que a parte executada ainda não fora citada.

 2. A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça 

de Mato Grosso prevê, em seu artigo 1.199, o arquivamento provisório das 

Execuções Fiscais, Estaduais ou Municipais, cujos valores sejam 

inferiores a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso 

– UPFMT, o que corresponde, atualmente, a R$ 1.981,20 (um mil e 

novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos).

Desta forma, considerando que a somatória dos valores executados ainda 

não ultrapassam 15 UPFs, determino sejam encaminhados os presentes 

autos ao arquivo provisório, sem quaisquer ônus ou baixa na distribuição.

Intime-se o credor.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 68731 Nr: 284-33.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA 

SERGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Defiro o pedido formulado às fls. 10/14, para aglutinação do débito da 

presente execução, com fulcro no artigo 329, inciso I, do Código de 

Processo Civil, uma vez que a parte executada ainda não fora citada.

 2. Defiro o pedido formulado pelo autor de fls. 10/11, com fulcro no artigo 

648 da CNGC, para que disponibilize os meios necessários ao Oficial de 

Justiça para cumprimento da diligência citatória.

Ressalto, todavia, que devem os patronos do exequente entrar em contato 

com os Oficiais de Justiça e ajustar os detalhes para cumprimento da 

diligência.

2. Cumpra a Secretaria a(s) seguinte(s) providencia(s):

a) Intime-se a parte exequente, por meio de seu procurador legal do inteiro 

teor da presente decisão.
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b) Decorrido o prazo de 06 (seis) meses, com ou sem o cumprimento da 

diligência, retornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 65309 Nr: 1821-98.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA TEIXEIDRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Defiro o pedido formulado às fls. 17/20, para aglutinação do débito da 

presente execução, com fulcro no artigo 329, inciso I, do Código de 

Processo Civil, uma vez que a parte executada ainda não fora citada.

 2. A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça 

de Mato Grosso prevê, em seu artigo 1.199, o arquivamento provisório das 

Execuções Fiscais, Estaduais ou Municipais, cujos valores sejam 

inferiores a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso 

– UPFMT, o que corresponde, atualmente, a R$ 1.981,20 (um mil e 

novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos).

Desta forma, considerando que a somatória dos valores executados ainda 

não ultrapassam 15 UPFs, determino sejam encaminhados os presentes 

autos ao arquivo provisório, sem quaisquer ônus ou baixa na distribuição.

Intime-se o credor.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 67794 Nr: 3288-15.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACACIO LOPES DE AQUINO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Defiro o pedido formulado às fls. 14/16, para aglutinação do débito da 

presente execução, com fulcro no artigo 329, inciso I, do Código de 

Processo Civil, uma vez que a parte executada ainda não fora citada.

 2. A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça 

de Mato Grosso prevê, em seu artigo 1.199, o arquivamento provisório das 

Execuções Fiscais, Estaduais ou Municipais, cujos valores sejam 

inferiores a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso 

– UPFMT, o que corresponde, atualmente, a R$ 1.981,20 (um mil e 

novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos).

Desta forma, considerando que a somatória dos valores executados ainda 

não ultrapassam 15 UPFs, determino sejam encaminhados os presentes 

autos ao arquivo provisório, sem quaisquer ônus ou baixa na distribuição.

Intime-se o credor.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 69510 Nr: 805-75.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO HENRIQUE DE ALMEIDA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Defiro o pedido formulado às fls. 10/13, para aglutinação do débito da 

presente execução, com fulcro no artigo 329, inciso I, do Código de 

Processo Civil, uma vez que a parte executada ainda não fora citada.

 2. A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça 

de Mato Grosso prevê, em seu artigo 1.199, o arquivamento provisório das 

Execuções Fiscais, Estaduais ou Municipais, cujos valores sejam 

inferiores a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso 

– UPFMT, o que corresponde, atualmente, a R$ 1.981,20 (um mil e 

novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos).

Desta forma, considerando que a somatória dos valores executados ainda 

não ultrapassam 15 UPFs, determino sejam encaminhados os presentes 

autos ao arquivo provisório, sem quaisquer ônus ou baixa na distribuição.

Intime-se o credor.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 69523 Nr: 818-74.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR LOURENÇO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Defiro o pedido formulado às fls. 10/13, para aglutinação do débito da 

presente execução, com fulcro no artigo 329, inciso I, do Código de 

Processo Civil, uma vez que a parte executada ainda não fora citada.

 2. A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça 

de Mato Grosso prevê, em seu artigo 1.199, o arquivamento provisório das 

Execuções Fiscais, Estaduais ou Municipais, cujos valores sejam 

inferiores a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso 

– UPFMT, o que corresponde, atualmente, a R$ 1.981,20 (um mil e 

novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos).

Desta forma, considerando que a somatória dos valores executados ainda 

não ultrapassam 15 UPFs, determino sejam encaminhados os presentes 

autos ao arquivo provisório, sem quaisquer ônus ou baixa na distribuição.

Intime-se o credor.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 68683 Nr: 236-74.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADALENA RODRIGUES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Defiro o pedido para aglutinação do débito da presente execução, com 

fulcro no artigo 329, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a 

parte executada ainda não fora citada.

 2. A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça 

de Mato Grosso prevê, em seu artigo 1.199, o arquivamento provisório das 

Execuções Fiscais, Estaduais ou Municipais, cujos valores sejam 

inferiores a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso 

– UPFMT, o que corresponde, atualmente, a R$ 1.981,20 (um mil e 

novecentos e oitenta e um e vinte centavos).

Destarte, tendo em vista que a presente execução fiscal é inferior ao 

parâmetro acima, DETERMINO sejam encaminhados os presentes autos ao 

arquivo provisório, sem quaisquer ônus ou baixa na distribuição.

Intime-se o credor.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 70209 Nr: 1218-88.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS ZATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Defiro o pedido formulado às fls. 10/15, para aglutinação do débito da 

presente execução, com fulcro no artigo 329, inciso I, do Código de 

Processo Civil, uma vez que a parte executada ainda não fora citada.

 2. Defiro o pedido formulado pelo autor de fls. 10/11, com fulcro no artigo 
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648 da CNGC, para que disponibilize os meios necessários ao Oficial de 

Justiça para cumprimento da diligência citatória.

Ressalto, todavia, que devem os patronos do exequente entrar em contato 

com os Oficiais de Justiça e ajustar os detalhes para cumprimento da 

diligência.

3. Cumpra a Secretaria a(s) seguinte(s) providencia(s):

a) Intime-se a parte exequente, por meio de seu procurador legal do inteiro 

teor da presente decisão.

b) Decorrido o prazo de 06 (seis) meses, com ou sem o cumprimento da 

diligência, certifique-se e voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 68992 Nr: 542-43.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS MAXIMO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Defiro o pedido para aglutinação do débito da presente execução, com 

fulcro no artigo 329, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a 

parte executada ainda não fora citada.

 2. A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça 

de Mato Grosso prevê, em seu artigo 1.199, o arquivamento provisório das 

Execuções Fiscais, Estaduais ou Municipais, cujos valores sejam 

inferiores a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso 

– UPFMT, o que corresponde, atualmente, a R$ 1.981,20 (um mil e 

novecentos e oitenta e um e vinte centavos).

Destarte, tendo em vista que a presente execução fiscal é inferior ao 

parâmetro acima, DETERMINO sejam encaminhados os presentes autos ao 

arquivo provisório, sem quaisquer ônus ou baixa na distribuição.

Intime-se o credor.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 68807 Nr: 357-05.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEN RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Defiro o pedido formulado às fls. 27/33, para aglutinação do débito da 

presente execução, com fulcro no artigo 329, inciso I, do Código de 

Processo Civil, uma vez que a parte executada ainda não fora citada.

 2. Cumpra a Secretaria Judiciária a seguinte providência:

a. Cite-se a parte executada, nos termos do artigo 08 da Lei 6.830/80 para 

pagar, em 05 (cinco) dias, o débito devidamente atualizado ou oferecer 

bens à penhora, para viabilizar eventuais embargos, sob pena de lhe 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para satisfação da dívida, 

consignando no mandado as advertências de praxe, inclusive acerca do 

prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de embargos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 65304 Nr: 1816-76.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIVALDO DE SOUZA MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Defiro o pedido formulado às fls. 16/19, para aglutinação do débito da 

presente execução, com fulcro no artigo 329, inciso I, do Código de 

Processo Civil, uma vez que a parte executada ainda não fora citada.

 2. A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça 

de Mato Grosso prevê, em seu artigo 1.199, o arquivamento provisório das 

Execuções Fiscais, Estaduais ou Municipais, cujos valores sejam 

inferiores a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso 

– UPFMT, o que corresponde, atualmente, a R$ 1.981,20 (um mil e 

novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos).

Desta forma, considerando que a somatória dos valores executados ainda 

não ultrapassam 15 UPFs, determino sejam encaminhados os presentes 

autos ao arquivo provisório, sem quaisquer ônus ou baixa na distribuição.

Intime-se o credor.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 65287 Nr: 1799-40.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO JOSE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Defiro o pedido formulado às fls. 19/22, para aglutinação do débito da 

presente execução, com fulcro no artigo 329, inciso I, do Código de 

Processo Civil, uma vez que a parte executada ainda não fora citada.

 2. A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça 

de Mato Grosso prevê, em seu artigo 1.199, o arquivamento provisório das 

Execuções Fiscais, Estaduais ou Municipais, cujos valores sejam 

inferiores a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso 

– UPFMT, o que corresponde, atualmente, a R$ 1.981,20 (um mil e 

novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos).

Desta forma, considerando que a somatória dos valores executados ainda 

não ultrapassam 15 UPFs, determino sejam encaminhados os presentes 

autos ao arquivo provisório, sem quaisquer ônus ou baixa na distribuição.

Intime-se o credor.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 70226 Nr: 1235-27.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Defiro o pedido formulado às fls. 09/12, para aglutinação do débito da 

presente execução, com fulcro no artigo 329, inciso I, do Código de 

Processo Civil, uma vez que a parte executada ainda não fora citada.

 2. A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça 

de Mato Grosso prevê, em seu artigo 1.199, o arquivamento provisório das 

Execuções Fiscais, Estaduais ou Municipais, cujos valores sejam 

inferiores a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso 

– UPFMT, o que corresponde, atualmente, a R$ 1.981,20 (um mil e 

novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos).

Desta forma, considerando que a somatória dos valores executados ainda 

não ultrapassam 15 UPFs, determino sejam encaminhados os presentes 

autos ao arquivo provisório, sem quaisquer ônus ou baixa na distribuição.

Intime-se o credor.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-78.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIDE SANTOS PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Certifico que procurando dados para levantamento do montante 

depositado, constatei que conforme comprovante acostado na ID 

11350921 o mesmo fora feito da conta do Douto Advogado do autor.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010002-15.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EULINA PINTO DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAWRENCE OLIVEIRA BARRETO OAB - MT0017370A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

 

AUTOS: 8010002-15.2017.8.11.0033 REQUERENTE: MARIA EULINA PINTO 

DE MATOS REQUERIDO: SICREDI CENTRO NORTE SENTENÇA Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando os autos, verifico que o executado quitou integralmente o 

débito (Id. 12542251. Desta feita, extingo o feito por satisfação, nos 

termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São 

José do Rio Claro/MT, 15 de maio de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010109-59.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EULA CRISTINA GARCIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

AUTOS: 8010109-59.2017.8.11.0033 REQUERENTE: EULA CRISTINA 

GARCIA DE JESUS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A 

DESPACHO Visto, Cientifiquem-se as partes acerca do retorno dos autos. 

Nada sendo requerido em 5 (cinco) dias, arquivem-se. Cumpra-se. São 

José do Rio Claro/MT, 15 de maio de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010332-46.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA CRISTINA PEDERIVA 00858488167 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINE CAETANO DA ROSA OAB - MT0016119A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE MACACARI SANTANA (REQUERIDO)

 

AUTOS: 8010332-46.2016.8.11.0033 REQUERENTE: PAMELA CRISTINA 

PEDERIVA REQUERIDO: FRANCIELE MACACARI SANTANA DESPACHO 

Visto, Defiro o pedido formulado pela autora no Id. 12341596. Analisando 

os autos, verifico que restou infrutífera a tentativa de intimação da 

requerida (Id. 11857131). Desta feita, intime-se a autora para que informe 

o atual endereço da requerida, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, 

redesigne a audiência de conciliação, intimando as partes. Transcorrido o 

prazo, certifique-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 18 de maio de 

2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010315-10.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HORTENCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEINA MARIA LEMES DA SILVA LHOPES OAB - MT0013628A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

AUTOS: 8010315-10.2016.8.11.0033 REQUERENTE: PAULO HORTENCIO 

DA SILVA REQUERIDO: LOJAS AVENIDAS LTDA SENTENÇA Visto. 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando os autos, verifico que o executado quitou integralmente o 

débito. Desta feita, extingo o feito por satisfação, nos termos do art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 

18 de maio de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-59.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SILVONEI DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO N: 1000059-59.2018.811.0033 REQUERENTE: SILVONEI DA 

SILVA LIMA REQUERIDO: VIVO S.A SENTENÇA Visto, Dispensado o 

relatório nos termos do art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Compulsando os autos, 

verifico que a parte autora requereu a desistência do feito, conforme Id. 

12951656. Registra-se que resta desnecessário a concordância do autor 

com o pedido de desistência, nos termos do enunciado n. 90 do Fonaje. 

Desta feita, homologo a desistência da ação e extingo o feito sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios. Transitada em julgado, arquivem-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se São José do Rio Claro/MT, 19 de maio 

de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010540-35.2013.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT0016158A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINODET PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA MARCARI OAB - MT0010297A-B (ADVOGADO)

 

PROCESSO N: 8010540-35.2013.8.11.0033 REQUERENTE: JUSTINO 

ANTONIO DA SILVA REQUERIDO: SINODET PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 

- EPP DESPACHO Visto, Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos. 

Nada sendo requerido em 5 (cinco) dias, arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 19 de maio de 

2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010018-76.2011.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VOLNI ANTONIO DIAS CUSTODIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT0016158A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

 

AUTOS: 8010018-76.2011.8.11.0033 REQUERENTE: VOLNI ANTONIO DIAS 

CUSTODIO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A SENTENÇA Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Cuida-se 
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de cumprimento de sentença formulado por Volni Antonio Dias Custodio, 

em face do Banco do Brasil S/A. Analisando os autos, verifico que a 

penhora sobre ativos financeiros existentes em contas bancária restou 

frutífera (Id. 11498184), sendo que o executado embora devidamente 

intimado acerca da penhora, quedou-se inerte, conforme certidão do Id. 

12404355. Desta feita, expeça-se alvará de levantamento em favor do 

autor, conforme conta bancária informada no Id. 12464073. Outrossim, 

satisfeita a obrigação extingo o feito, nos termos do art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 21 de maio 

de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Comarca de Vila Rica

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62488 Nr: 2524-44.2017.811.0049

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: EDIVALDO JOSE GONÇALVES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO JOSÉ GONÇALVES 

FILHO - OAB:45848 /GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Instrução Normativa SCA Nº 

02/2011 – Versão 02, impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora 

para fins deinstruir os autos nos termos da Normativa 02/2011 - versão 

02, tendo em vista que já houve o deferimento.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61768 Nr: 2132-07.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PJCDS, ANA GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CHAVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DE SOUZA SANTOS - 

OAB:14.785/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimaÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA 

PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DA CARTA PRECATÓRIA DEVOLVIDA 

DE FLS. 22/23, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 48389 Nr: 2067-17.2014.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA CRISTINA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANIRA LOPES DA SILVA VALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO TAVARES 

DE SENA - OAB:6432-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefonico com a gestora geral 

(responsavel pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 53446 Nr: 762-27.2016.811.0049

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.M. DE CARVALHO ME, CHARLES MAMEDE 

DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefonico com a gestora geral 

(responsavel pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 60393 Nr: 1385-57.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT, NAURA MANUELA DE PAULA NEVES - OAB:41834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes a se manifestarem no prazo 

legal acerca do Laudo pericial encartado as fls. 42/49.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 40547 Nr: 1444-58.2015.811.0035

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Ricardo Macedo Dourado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Cód: 40547

DECISÃO.

Vistos etc.

I - Considerando que a sentença proferida à ref. 108 foi alterada pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme acordão 

da Apelação acostado à ref. 142, DETERMINO as seguintes providências:

A) Expedição de guia de execução definitiva para o réu WELLINGTON 

RICARDO MACEDO DOURADO, observando os termos do referido 

acórdão;

B) Proceda-se com novo cálculo de pena atualizado;

C) Seja lançado o nome do réu no rol dos culpados, bem como 

providencie-se o registro dos antecedentes criminais;

D) Oficie-se à Justiça Eleitoral em atenção ao art. 15, III da Constituição 

Federal;

E) Calculem-se as custas processuais e a multa, e intime-se o réu para 

efetuar o pagamento, no prazo de 10 dias, sob pena de remessa de cópia 

da denúncia, da sentença, do trânsito em julgado, da conta, sua intimação 

e não pagamento ao Procurador da Fazenda Estadual para a inscrição na 

dívida ativa e a consequente execução.

Após, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações legais.

 Ciência ao MPE e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 55246 Nr: 855-61.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Santos Nery

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARGIL AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES BARBOSA DE QUEIROZ - 

OAB:11759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la da 

designação de audiência no CEJUSC para o dia 20/06/2018, as 10:00 

horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 38026 Nr: 521-32.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agenor Silva Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIBEIRÃO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECÍLIO TIBURTINO 

CAVALCANTE DE LIMA - OAB:23267

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito ao patrono do requerente para 

intimá-lo da devolução de correspondência Ref.89, bem como, para que 

apresente o requerente na solenidade aprazada, tendo em vista a 

impossibilidade de intimação pessoal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 40121 Nr: 1287-85.2015.811.0035

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCV, WADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CKPdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO GARÇAS - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1287-85.2015.811.0035 - 40121

ESPÉCIE: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: W. A. DE A. representado por sua genitora, Cecilia 

Cordeiro Vaes

 ADVOGADO(S): Defensoria Pública da Comarca de Alto Garças-MT

PARTE REQUERIDA: Claudenilson Katy Pereira de Amaral, Rg: 1194053-0 

SSP MT Filiação: José Teles do Amaral e Margarida Borges Pereira, data 

de nascimento: 15/11/1972, brasileiro(a), natural de Alto Araguaia-MT, 

convivente, lavrador, Endereço: Lugar Incerto e Não Sabido

VALOR DA CAUSA: 4.728,00

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima 

indicada, atualmente em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 15 

dias a contar da expiração deste edital, querendo, responder a ação, ficar 

por este advertido de que não contestada a presente, presumir-se-ão 

verdadeiros os fatos articulados na peça Inicial, Fica também, o requerido 

INTIMADO, por este Edital, acerca da decisão que DEFERIU os alimentos 

provisórios, em 30% (trinta por cento) sobre o salário mínimo vigente no 

país, nos termos do art. 4° da Lei 5.478/68, devidos mensalmente, o qual 

deve ser transferido para conta da requerente ou sua genitora.

RESUMO DA PETIÇÃO INICIAL: Trata-se de ação de alimentos c/c fixação 

de alimentos provisórios, formulado por W. A. DE A., menor, representado 

por sua genitora, Cecilia Cordeiro Vaes em face de CLAUDENILSON KATY 

PEREIRA DE AMARAL. A genitora do REQUERENTE teve um 

relacionamento com o requerido CLAUDENILSON KATY PEREIRA DE 

AMARAL e dessa união adveio o filho W. A. DE A., menor impúbere, 

nascido em 10/03/2014. Recebida a inicial foi determinada a citação 

pessoal do requerido para responder a ação, bem como para intimá-lo da 

fixação dos alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) sobre o 

salário mínimo vigente no país, nos termos do art. 4° da Lei 5.478/68, 

devidos mensalmente, o qual deve ser transferido para conta da 

requerente ou sua genitora, após frustradas todas as tentativas de 

citação pessoal determinou-se a citação editalícia.

DESPACHO/DECISÃO: Código n°: 40121. DESPACHO. Vistos etc. 

DETERMINO a citação do executado CLAUDENILSON KATY PEREIRA DE 

AMARAL por edital. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO. Juiz de Direito

Eu, , digitei.

 Alto Garças - MT, 19 de junho de 2018.

Rogério Rodrigues dos Santos

Gestor Judiciário em Substituição Legal

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua Dom Aquino, 383

 Bairro: Centro

Cidade: Alto Garças-MT Cep:78770000

Fone: 066-34711559.

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 14937 Nr: 484-43.2006.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELM, JMB, MdLKB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine Fagundes Garcia Duarte 

Alves Pinto - OAB:6294-A/MT, Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da CNGC, ante o 

decurso do prazo solicitado às fls. 231, impulsiono estes autos por 

certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por meio de seu 

advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46804 Nr: 498-07.2018.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Corporate Npl - Fundo de Investimento em Direitos 

Creditórios não Padronizado, Juizo de Direito da 36ª Vara da Comarca de 

São Paulo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taquari Serviços Agrícolas Ltda., Juizo da 

Comarca de Alto Taquari-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELY CRISTINA MARQUES 

CRUZ - OAB:20347/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo 

sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por meio de 

guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), impulsiono estes 

autos com o fim de intimar a parte interessada, por meio de seu advogado, 

a proceder o devido recolhimento da diligência para cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 39393 Nr: 1839-39.2016.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PVB, BVB, SVB
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): IJSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o teor do 

mandado/certidão acostado aos autos na Ref. 12, impulsiono estes autos 

por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por meio de seu 

advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 18866 Nr: 684-45.2009.811.0092

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elvio Jose Teixeira Pinotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218-B - MT, Felício Hirocazu Ikeno - OAB:3.470/MT, Vanessa 

Tokie Kawabata Ishiki - OAB:13.187-B/MT

 Código: 18866

Despacho

Diante da manifestação de fls. 546/547, intime-se a parte requerida, para 

querendo, no prazo de 10 dias, especificar as provas que ainda 

pretendem produzir, explicitando o cabimento e pertinência das mesmas. 

Nesta oportunidade, caso haja necessidade de prova testemunhal, já 

deverá ser colacionado aos autos, o respectivo rol de testemunhas.

Com as especificações das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

Alto Taquari/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30461 Nr: 1314-96.2012.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evolução Agro Comércio de Insumos 

Agropecuários LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 30461

SENTENÇA

Homologo, por sentença, o acordo entabulado entre as partes informado 

às fls. 37/37, vº, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, 

ficando, por consequência, resolvido o mérito da causa, nos termos do 

art. 487, III, “b”, do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

Custas já recolhida no início e Honorários Advocatícios na forma do 

acordo.

 P.I.

Alto Taquari/MT, 21 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33059 Nr: 803-30.2014.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adauto Teixeira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romano Voltolini - 

OAB:338.759-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11065/A

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do CPC.Condeno a 

parte autora no pagamento das despesas processuais e honorários 

advocatícios, estes que arbitro em 10% do valor da causa, ficando 

suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da JUSTIÇA 

GRATUITA.Transitada em julgado, arquivem-se. Alto Taquari/MT, 29 de 

maio de 2018.Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21683 Nr: 493-29.2011.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clovis Gilmar Gottens

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 21683

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pelo Banco 

Bradesco S/A em face de Clovis Gilmar Gottems, todos devidamente 

qualificados.

 Homologo, por sentença, o acordo entabulado entre as partes informado 

às fls. 61/61, vº, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, 

ficando, por consequência, resolvido o mérito da causa, nos termos do 

art. 487, III, “b”, do CPC.

Determino o cancelamento da penhora requerida às fls. 93.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

Custas e Honorários na forma do acordo.

 P.I.

Alto Taquari/MT, 18 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 18428 Nr: 185-61.2009.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deiler Alves Garcia, Silber Alves Garcia, 

Farmanorte Medicamento e Perfumaria LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Andre da Silva 

Barbosa - OAB:5049/O-MT

 Código 18428

Intime-se o executado para, no prazo de 05 dias, manifestar-se sobre o 

petitório de fls. 164/167.

Alto Taquari/MT, 22 de maio de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 20603 Nr: 747-36.2010.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Garbugio, Dirce Bonifácio Garbúgio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:OAB 16.691-A/MT, Paula Rodrigues da Silva - OAB:221271/SP, 

Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 20602

Decisão

Homologo, o acordo entabulado entre as partes informado às fls. 85/87, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, ficando, por 

consequência, suspensa a execução, nos termos do art. 922, caput, do 

Código de Processo Civil.
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Determino a remessa do feito ao arquivo provisório, com baixa no relatório 

estatístico.

Alto Taquari/MT, 23 de maio de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19116 Nr: 912-20.2009.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Stara S/A Indústria de Implementos Agrícolas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samara & Cia Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZA STOFFEL - OAB:97.674/RS, 

TIAGO ALESSANDRO PETRY - OAB:72334/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo 

sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por meio de 

guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), impulsiono estes 

autos com o fim de intimar a parte interessada, por meio de seu advogado, 

a proceder o devido recolhimento da diligência para cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 22057 Nr: 869-15.2011.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Finaceira S.A. Credito, Financiamento e 

Investimento., Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

não-padronizado PCG-Brasil, Multicarteira S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Correia Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15.484/A, Giulio Alvarenga Reale - OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o teor do 

mandado/certidão acostado aos autos às fls. 74/75, impulsiono estes 

autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por meio de 

seu procurador, para manifestar-se nos autos, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 21896 Nr: 708-05.2011.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Sanini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Catiucia Lins de Almeida - 

OAB:10.126, Cynthia Durante - OAB:10282/MT, Manoel Archanjo 

Dama Filho - OAB:4482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo 

sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por meio de 

guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), impulsiono estes 

autos com o fim de intimar a parte interessada, por meio de seu advogado, 

a proceder o devido recolhimento da diligência para cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 32748 Nr: 519-22.2014.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leilton Rocha Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:11.340-A - 

MT, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por 

meio de seu procurador, para manifestar-se nos autos, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42315 Nr: 1298-69.2017.811.0092

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRAN NEGRAO FERREIRA - 

OAB:17462/A, Roadam Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que serve esta para fins de intimação da parte autora da 

Certidão do Sr. Oficial de Justiça: " CERTIFICO E DOU FÉ, eu, Oficial de 

Justiça e Avaliador, que em cumprimento ao Mandado de Citação, 

diligenciei até o endereço descrito, onde encontrei o Felipe, filho do 

requerido: DOUGLAS CRISTIANO FOLLMANN, que informou que seu pai 

está morando e trabalhando no Estado do Maranhão, não sabendo 

informar o endereço preciso. Tendo ainda informado que sua mãe está 

residindo na cidade de Alto Araguaia, neste Estado, e que poderia ser 

localizada através do celular de nº 64-99957-9659. Telefonei por várias 

vezes para o mencionado telefone, para tentar obter outro endereço do 

requerido para ser diligenciado, mas a ligação chama até entrar na caixa 

de mensagem."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44509 Nr: 2526-79.2017.811.0092

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Cosmo de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL - OAB:14398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante a 

tempestividade da contestação juntada aos autos às fls. 17/30, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte embargante, 

por meio de seu advogado, para, querendo, apresentar Impugnação à 

Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 30643 Nr: 108-13.2013.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCÉLIA PAES ANANIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o teor do 

mandado/certidão acostado aos autos às fls. 44/45, impulsiono estes 

autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por meio de 

seu procurador, para manifestar-se nos autos, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44510 Nr: 2527-64.2017.811.0092

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: José Cosmo de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL - OAB:14398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante a 

tempestividade da contestação juntada aos autos às fls. 20/33, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte embargante, 

por meio de seu advogado, para, querendo, apresentar Impugnação à 

Contestação.

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 37452 Nr: 207-41.2012.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Santa Martins de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irineu Marcelo - OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Ante o exposto, nos termos do artigo 490 do CPC, JULGO 

PROCEDENTE, o pedido formulado por Maria Santa Martins de Araújo e 

condeno o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, nos seguintes 

termos: a)A IMPLANTAR o beneficio de aposentadoria rural por idade, 

desde a efetiva entrada do requerimento administrativo (25/05/2017 – fls. 

166/166-v), com renda mensal de 01 (um) salário mínimo. b)A efetuar o 

PAGAMENTO das parcelas retroativas do beneficio de aposentadoria por 

idade rural, desde o requerimento administrativo (25/05/2017 – fls. 

166/166-v), até a data de suas efetivas implantações, devendo incidir 

juros e mora, a partir da citação (Súmula nº 204, do STJ), de 1% a.m., nos 

termos da Lei nº 11.960/2009 e, correção monetária pelos índices desde o 

vencimento de cada parcela; Em consequência, JULGO EXTINTO o feito 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015. Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 50105 Nr: 2224-28.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRdM, CCMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ranulfo de Aquino Nunes - 

OAB:2242

 (...) Isso posto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, a 

DESISTÊNCIA da ação/pedidos formulada, fazendo-o por sentença, nos 

termos do art. 158, parágrafo único, do CPC/NCPC, art. 200, parágrafo 

único, e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito/pedidos, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 267, VIII, do CPC/NCPC, 

art. 485, VIII e § 5º.

Condeno a(s) parte(s) no pagamento das taxas, despesas e custas 

processuais, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e somente poderão 

ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em 

julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de 

existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão 

de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita – NCPC, art. 98, § 2º e 3º -, contudo deixo de fazê-lo em 

relação aos honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que não 

ocorreu a atuação desse profissional de forma resistida no caso ou a 

citação da parte adversa. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 1206 Nr: 13-10.1997.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson de Anchieta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT - 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT-14258 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oswaldo Alvarez de 

Campos - OAB:, Oswaldo Alvarez de Campos Junior - OAB:MT - 

6.702, Ronaldo Costa de Souza - OAB:7630/MT

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO em que o credor/exequente BANCO DO 

BRASIL S.A. foi intimado para manifestar sobre petição de terceiro e 

apresentar o valor atualizado do débito, mas deixou o prazo transcorrer in 

albis, havendo novo pedido da Justiça do Trabalho ao Gestor Judiciário da 

Comarca para esta faça o encaminhamento do valor atualizado em 

execução no processo em epígrafe.

A parte credora/exequente, em sua manifestações, limitou-se em pugnar 

pela suspensão do processo até o dia 27/12/2018, em decorrência de 

prorrogação de prazo pela Lei n. 13.340/2016, art. 10, caput, com redação 

dada pela Lei n. 13.606/2018.

Isso posto, DETERMINO nova intimação da parte credora/exequente, 

através do(a) advogado e via DJE, para que apresente no prazo de 5 

(cinco) dias a informação pleiteada pela Justiça do Trabalho - valor 

atualizado em execução -, sob pena do Gestor Judiciário apenas informar 

o valor da causa e data desta atualização, sendo responsabilidade do(a) 

advogado(a) do credor/exequente eventual prejuízo decorrente dessa 

falta de atualização.

Transcorrido o prazo do credor/exequente in albis novamente, DETERMINO 

que os Gestor Judiciário informe a omissão da parte credora/exequente à 

Justiça do Trabalho e apenas o valor da causa com data deste cálculo 

utilizado quando da distribuição, mormente porque é atribuição da parte 

com advogado(a) constituído providenciar o necessário ao recebimento de 

seu crédito, entre os quais a atualização pleiteada pelo magistrado da 

Justiça do Trabalho.

Sem prejuízo disso, defiro o pedido de suspensão do processo até 

27/12/2018, quando deverá o credor/exequente ser intimado para 

requerer em prosseguimento, sob pena de arquivamento e decurso do 

prazo de prescrição intercorrente conforme outrora decidido, o que desde 

já DETERMINO seja feito sem conclusão alguma.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 23738 Nr: 2548-86.2009.811.0038

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Alves Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:MT/ 10.661, Washington Faria Siqueira - OAB:MT1807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Isso posto e tendo em vista a manifestação expressa da parte 

autora/requerente BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A., 

ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, consequentemente, EXTINGO O 

PROCESSO/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O 

MÉRITO – CPC, art. 158, parágrafo único, e art. 267, VIII/NCPC, arts. 200, 

parágrafo único, e 485, VIII e § 5º.Consequentemente, DETERMINO o 

recolhimento/restituição do mandado ou a solicitação devolução de 

eventual deprecata expedida para essa finalidade, ambos 

independentemente de cumprimento pelo(a) OJA.Diversamente, INDEFIRO 
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o pedido de baixa do gravame/restrição porque não inserida pelo 

magistrado através do sistema RENAJUD – extrato em anexo.Condeno a 

parte autora/requerente no pagamento das taxas, despesas e custas 

processuais, eventualmente ainda em aberto/pendente de adimplemento, 

contudo deixo de fazê-lo em relação aos honorários advocatícios de 

sucumbência, uma vez que não ocorreu a atuação desse profissional de 

forma resistida no caso ou a citação da parte adversa.Transitada em 

julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive.Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, assim como nessas 

hipóteses de desistência a Intimação da parte adversa.P. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 24246 Nr: 283-77.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joveli Jose Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Faustino Lopes dos Santos - OAB:MT - 11.135, 

Vicente Andreotto Junior - OAB:MT/ 9.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto e o que mais consta nos autos do processo, diante do 

reconhecimento pelo credor da procedência das alegações da parte 

adversa, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, II/NCPC, art. 487, III, “a” -, e 

HOMOLOGO/JULGO PROCEDENTES os pedidos do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS nessa IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO para o fim 

de decotar/excluir o excesso apontado de R$. 27.258,65 (vinte e sete mil, 

duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) e 

homologar o débito total de R$. 88.930,50 (oitenta e oito mil, novecentos e 

trinta reais e cinquenta centavos), sendo R$. 86.953,68 (oitenta e seis mil, 

novecentos e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos) para a 

parte autora e R$. 1.976,82 (um mil, novecentos e setenta e seis reais e 

oitenta e dois centavos) em relação aos honorários sucumbenciais, com 

data base 8/2017.Condeno a parte impugnada – NCPC, art. 90, caput e art. 

91, caput - no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes, bem como honorários advocatícios de sucumbência fixados no 

mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da diferença cobrada em 

excesso/proveito econômico obtido, considerando o grau de zelo do 

profissional, o fácil lugar de prestação do serviço, a natureza e a 

importância da causa previdenciária, o trabalho realizado pelo advogado e 

o tempo exigido para o seu serviço, com a concordância da parte adversa 

– NCPC, art. 85 e §§ 1º e 2º -, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 98, § 2º e 3º.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 565 Nr: 13-44.1996.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Frigorifico Araputanga S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio Batista de Souza, Edson de 

Anchieta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Faria - OAB:4318-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lucia de Freitas Alvarez 

- OAB:MT - 8.311

 Intimação da parte autora acerca da missiva devolvida e juntada nos 

autos, ref. 6, bem como para manifestar nos autos, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 2214 Nr: 384-03.1999.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Oliveira Iahn, Willian de Oliveira Iahn -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:PR/22819, Gustavo Rodrigo Goes Nicoladelli - OAB:MT/ 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 REITERO intimação de ref. 10, nos termos do artigo 5º, § 3º, do 

Provimento n. 31/2016-CGJ, INTIMO a parte autora, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o recolhimento das CUSTAS PROCESSUAIS, 

conforme calculo da contadoria judicial anexado aos autos no dia 

4/6/2018, ref. 8.

Fica a parte ciente de que, decorrido o prazo, sem que tenha comprovado 

nos autos o adimplemento das custas devidas, serão tomadas as 

providencias cabíveis, conforme disposto nos Provimentos nº. 

40/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, uma vez que os valores descritos no 

referido calculo estão sujeitos a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa.

OBS.: as Guias poderão ser emitidas gratuitamente pelo site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br/emissão de guias online - custas 

e taxas finais ou remanescentes), encaminhando-as posteriormente para 

juntada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 53791 Nr: 1161-94.2013.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:MT - 16637, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:MT - 5311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora do inteiro teor do ofício de ref. 16, bem como 

para, no prazo legal, manifestar nos autos, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 26164 Nr: 2207-26.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelino Alves Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora do inteiro teor do ofício de ref. 20, bem como 

para, no prazo legal, manifestar nos autos, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 50502 Nr: 311-74.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NRdOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Vicente Andreotto Junior - OAB:MT/ 9.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora do inteiro teor do ofício de ref. 12, bem como 

para, no prazo legal, manifestar nos autos, requerendo o que entender de 

direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000151-22.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

WESLAINE PATRICIA DOS SANTOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR MAIA OAB - MT24319/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 19 de junho de 2018. 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ADEMIR MAIA - MT24319/O A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/10/2018 Hora: 13:30 , no endereço ao final 

indicado. Ainda, para tomar ciência da decisão de concessão da tutela de 

urgência. Processo: 1000151-22.2018.8.11.0038; Valor causa: R$ 

20.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241) Partes do processo: 

REQUERENTE: WESLAINE PATRICIA DOS SANTOS REIS 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, MARIO HENRIQUE DE 

ALMEIDA Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, 

S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 TELEFONE: (66) 

32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010125-66.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GERCINO CANDIDO DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MAMEDES OAB - MT0004243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010125-66.2015.8.11.0038 REQUERENTE: GERCINO CANDIDO DE 

ABREU REQUERIDO: LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE 

ELETRODOMESTICOS LTDA. Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa e devolução/restituição de 

valores em decorrência da interposição de recurso inominado e 

provimento deste para o fim de reformar decisum anterior e reduzir a multa 

cominatória/astreinte para R$. 10.000,00 (dez mil reais). Isso posto, 

instruído o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – 

CPC, art. 475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, 

inciso II - e indicação do importe de R$. 81.240,96 (oitenta e um mil, 

duzentos e quarenta reais e noventa e seis centavos), DETERMINO que 

intime a parte GERCINO CÂNDIDO DE ABREU, através do advogado e 

pessoalmente, para voluntariamente pagar(em)/restituír(em) o montante 

indicado, fazendo-o no prazo de 15 (quinze) dias da intimação, sob pena 

de incidência de multa/sanção e, a requerimento expresso do(s) 

credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato ao(s) 

devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - com a 

indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, requisitar do Banco 

Central, via sistema BACENJUD 2.0, informações sobre a existência de 

ativos em nome deste e determinar, no mesmo ato, a sua indisponibilidade, 

até o valor indicado na execução – penhora on-line -, ou pesquisar a 

existência de veículos no DETRAN, via sistema RENAJUD. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Cumpra, expedindo o 

necessário. Às providências. Araputanga-MT, 19 de junho de 2018 - 

08:23:03. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010068-14.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

V. LOPES BATISTA & CIA. LTDA. - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA APARECIDA CARDOSO OAB - MT19356/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURDES DOS SANTOS & BELTRAMELLO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010068-14.2016.8.11.0038 EXEQUENTE: V. LOPES BATISTA & CIA. 

LTDA. - EPP EXECUTADO: LOURDES DOS SANTOS & BELTRAMELLO 

LTDA - ME Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, 

art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação 

por quantia certa, pugnando pela suspensão do processo pelo prazo de 

60 (sessenta) dias, o qual já decorreu. Isso posto, DETERMINO a intimação 

da parte credora/exequente, através do(a) advogado(a), para que 

requeira em prosseguimento e indique bens da parte adversa passíveis de 

penhora/constrição no prazo de 5 (cinco) dias, inclusive pelo fato de que 

o devedor/executado foi pessoalmente citado, considerado revel e, até 

que constitua advogado para acompanhar o processo, os prazos contra 

si decorrem da publicação/disponibilização da decisão no sistema. 

Transcorrido o prazo in albis, volte-me para enventual extinção. Cumpra. 

Às providências. Araputanga-MT, 19 de junho de 2018 - 08:48:24. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010233-61.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

V. LOPES BATISTA & CIA. LTDA. - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA APARECIDA CARDOSO OAB - MT19356/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MEIRY JOSE RODRIGUES LEITE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010233-61.2016.8.11.0038 EXEQUENTE: V. LOPES BATISTA & CIA. 

LTDA. - EPP EXECUTADO: MEIRY JOSE RODRIGUES LEITE Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC - em que o devedor/executado 

foi citado, o processo suspenso para que as partes acordassem sobre o 

débito, contudo foi informado pela parte credora/exequente ter sido 

infrutífero, razão pela e porque pendente a penhora/constrição de bens 

daquele, DETERMINO que intime o(s) credor(es)/exequente(s), por 

qualquer meio lícito, a fim de que indique(m) bens passíveis de penhora, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, devolvendo os 

documentos ao(s) autor(es) - art. 53, §4º, Lei n. 9099/1995. As intimações 

no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Transcorrido o prazo in albis, volte 

concluso. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 19 de junho de 2018 - 09:01:12. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-13.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO CARAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSINO DE FREITAS PRIMO OAB - MT0017822A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 
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BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000128-13.2017.8.11.0038 REQUERENTE: SILVIO CARAVIER 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO em que a parte adversa/reclamada foi 

aparentemente citada/cientificada e deixou o prazo para apresentar 

defesa/contestação transcorrer in albis. Isso posto, DETERMINO que intime 

a parte reclamante para, querendo, manifestar em 5 (cinco) dias. Sem 

prejuízo disso, esclareço que o objeto da lide foi afetado pelo STJ e há 

determinação de suspensão da tramitação de todos os processos que 

versem sobre inclusão/exclusão das tarifas (TUSD/TUST) da base de 

cálculo do ICMS-energia elétrica e que tramitem no território nacional, 

inclusive os que tramitem nos juizados especiais. O Superior Tribunal de 

Justiça afetou, em 15/12/2017, os Embargos de Divergência em REsp n. 

1.163.020/RS e os Recursos Especiais n. 1.699.851/TO e n. 1.692.023/MT, 

cadastrando a questão na base de dados do STJ como Tema 986, no qual 

se discute: “Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de 

Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de 

Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS”. Isso posto, 

considerando que há no processo alguma dessas questões, DETERMINO 

o cumprimento e suspensão do processamento até que o STJ decida. 

Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 19 de junho de 2018 - 

09:17:04. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-58.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSINO DE FREITAS PRIMO OAB - MT0017822A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000125-58.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARINA FERREIRA 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO em que a parte adversa/reclamada foi 

aparentemente citada/cientificada e deixou o prazo para apresentar 

defesa/contestação transcorrer in albis. Isso posto, DETERMINO que intime 

a parte reclamante para, querendo, manifestar em 5 (cinco) dias. Sem 

prejuízo disso, esclareço que o objeto da lide foi afetado pelo STJ e há 

determinação de suspensão da tramitação de todos os processos que 

versem sobre inclusão/exclusão das tarifas (TUSD/TUST) da base de 

cálculo do ICMS-energia elétrica e que tramitem no território nacional, 

inclusive os que tramitem nos juizados especiais. O Superior Tribunal de 

Justiça afetou, em 15/12/2017, os Embargos de Divergência em REsp n. 

1.163.020/RS e os Recursos Especiais n. 1.699.851/TO e n. 1.692.023/MT, 

cadastrando a questão na base de dados do STJ como Tema 986, no qual 

se discute: “Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de 

Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de 

Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS”. Isso posto, 

considerando que há no processo alguma dessas questões, DETERMINO 

o cumprimento e suspensão do processamento até que o STJ decida. 

Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 19 de junho de 2018 - 

09:23:53. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010080-62.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO LEONARDO ANDRADE ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO OAB - MT0003642S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010080-62.2015.8.11.0038 REQUERENTE: BRUNO LEONARDO 

ANDRADE ROSA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S/A Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO com sentença extintiva pelo adimplemento 

proferida com trânsito em julgado em que a parte BRUNO LEONARDO 

ANDRADE ROSA pugna por exigência de multa cominatória/astreinte que 

afirma decorrente de negativação/inscrição da fatura com vencimento em 

abril de 2015 e inclusão em maio de 2017, a qual teria sido objeto da ação, 

análise ou julgamento por quem me antecedeu. Ocorre que a magistrada 

que me antecedeu determinou a "suspensão das cobranças indevidas, 

passando a cobrar somente o valor contratado pela parte requerente, 

relativamente às linhas telefônicas (65) 9973-3839/(66) 9938-7044", 

sendo regular a cobrança/exigência do valor contratado pela parte 

reclamante, mormente diante da utilização no período, não localizando o 

magistrado subscreve a prova desse pagamento, ônus que é do 

consumidor/autor. Isso posto, por ora, indefiro o pedido de processamento 

e DETERMINO a intimação da parte autora/reclamante, através do(a) 

advogado(a) para que faça a juntada/comprovação de que efetivamente 

adimpliu/pagou a parcela regular e devida pelo serviço de telefonia móvel 

contratado no período objeto da lide, retornando-me para análise e 

eventualmente realizar a exclusão do seu nome dos cadastros restritivos 

através do sistema SERASAJUD. Sem prejuízo disso, intime a parte 

adversa, também através do(a) advogado(a), para ciência e, querendo, 

manifestar em 5 (cinco) dias. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 

19 de junho de 2018 - 09:54:40. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010080-62.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO LEONARDO ANDRADE ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO OAB - MT0003642S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010080-62.2015.8.11.0038 REQUERENTE: BRUNO LEONARDO 

ANDRADE ROSA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S/A Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO com sentença extintiva pelo adimplemento 

proferida com trânsito em julgado em que a parte BRUNO LEONARDO 

ANDRADE ROSA pugna por exigência de multa cominatória/astreinte que 

afirma decorrente de negativação/inscrição da fatura com vencimento em 

abril de 2015 e inclusão em maio de 2017, a qual teria sido objeto da ação, 

análise ou julgamento por quem me antecedeu. Ocorre que a magistrada 

que me antecedeu determinou a "suspensão das cobranças indevidas, 

passando a cobrar somente o valor contratado pela parte requerente, 

relativamente às linhas telefônicas (65) 9973-3839/(66) 9938-7044", 

sendo regular a cobrança/exigência do valor contratado pela parte 

reclamante, mormente diante da utilização no período, não localizando o 

magistrado subscreve a prova desse pagamento, ônus que é do 

consumidor/autor. Isso posto, por ora, indefiro o pedido de processamento 

e DETERMINO a intimação da parte autora/reclamante, através do(a) 

advogado(a) para que faça a juntada/comprovação de que efetivamente 

adimpliu/pagou a parcela regular e devida pelo serviço de telefonia móvel 

contratado no período objeto da lide, retornando-me para análise e 

eventualmente realizar a exclusão do seu nome dos cadastros restritivos 

através do sistema SERASAJUD. Sem prejuízo disso, intime a parte 

adversa, também através do(a) advogado(a), para ciência e, querendo, 

manifestar em 5 (cinco) dias. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 

19 de junho de 2018 - 09:54:40. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-45.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR GETULIO NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ELSINO DE FREITAS PRIMO OAB - MT0017822A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000046-45.2018.8.11.0038 REQUERENTE: VALDIR GETULIO 

NOGUEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO - rito da Lei n. 12.153/09, 

art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC -, ajuizada em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO, em que aquela parte, entre pedidos outros, 

seja determinado na sentença a exclusão dos encargos devidos pela 

distribuição e transmissão de energia elétrica (TUSD/TUST) da base de 

cálculo do ICMS-Energia Elétrica, a citação desse e a condenação do 

requerido em repetir o indébito. Narra que é titular de unidade consumidora 

de energia elétrica e o requerido exige, através da concessionária, 

ICMS-Energia Elétrica sobre base de cálculo superior à devida, uma vez 

cobrado não somente sobre o valor da energia elétrica efetivamente 

consumida, mas sobre a distribuição e transmissão. É necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada - CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. A competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada através do critério 

econômico - ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos - e material - cujo art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as 

ações vedadas -, assim como ABSOLUTA nos locais em que estiver 

instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º. Aparentemente preenchidos 

os requisitos legais, recebo a petição inicial com seus documentos – Lei n. 

12.153/09, art. 27 c/c art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95. Enunciado n. 1, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, permite que seja dispensada a 

realização de audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar a defesa. Isso posto e porque prescindível e audiência de 

conciliação e possibilidade de que seja feita/apresentada por escrito, 

assim como antecipar o fato de que a Procuradoria do Estado não 

mandará profissional para eventuais audiências agendadas na Comarca, 

DETERMINO que CITE a parte adversa para apresentar defesa no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, assim como forneça a documentação de que 

disponha para o esclarecimento da causa - Lei n. 12.153/2009, art. 9º. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/95, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Cumpra, expedindo o 

necessário. Intime. Às providências. Araputanga-MT, 19 de junho de 2018 

- 10:44:04. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010200-71.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ILZA DA SILVA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010200-71.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ILZA DA SILVA MACHADO 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa. É o necessário. Decido de forma 

sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, 

recebo a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/1995 – e, transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a 

sentença pelo(s) sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação 

do(s) credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do 

FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual incidirá após o 

transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do patrono/advogado - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - ou, diversamente, caso não 

tenha advogado constituído nos autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da própria parte devedora, ambos 

por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o 

pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 

475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, 

INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 
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NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 19 de junho de 2018 - 10:50:28. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010200-71.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ILZA DA SILVA MACHADO 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa. É o necessário. Decido de forma 

sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, 

recebo a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/1995 – e, transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a 

sentença pelo(s) sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação 

do(s) credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do 

FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual incidirá após o 

transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do patrono/advogado - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - ou, diversamente, caso não 

tenha advogado constituído nos autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da própria parte devedora, ambos 

por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o 

pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 

475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, 

INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 
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quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 19 de junho de 2018 - 10:50:28. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010298-61.2013.8.11.0038 REQUERENTE: ILDECI GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

- rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa. É o necessário. Decido de forma 

sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, 

recebo a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/1995 – e, transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a 

sentença pelo(s) sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação 

do(s) credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do 

FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual incidirá após o 

transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do patrono/advogado - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - ou, diversamente, caso não 

tenha advogado constituído nos autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da própria parte devedora, ambos 

por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o 

pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 

475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, 

INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 
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PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Sem prejuízo disso e porque a reclamante 

ILDECI GOMES DA SILVA foi condenada ao pagamento das taxas, custas 

e desepesas processuais, DETERMINO a realização do cálculo disso e a 

intimação para pagamento/adimplemento, sob pena de inclusão em dívida 

ativa e protesto ou execução fiscal desse. Cumpra, expedindo o 

necessário. Às providências. Araputanga-MT, 19 de junho de 2018 - 

11:29:02. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010298-61.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ILDECI GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010298-61.2013.8.11.0038 REQUERENTE: ILDECI GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

- rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa. É o necessário. Decido de forma 

sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, 

recebo a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/1995 – e, transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a 

sentença pelo(s) sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação 

do(s) credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do 

FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual incidirá após o 

transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do patrono/advogado - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - ou, diversamente, caso não 

tenha advogado constituído nos autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da própria parte devedora, ambos 

por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o 

pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 

475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, 

INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 
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expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Sem prejuízo disso e porque a reclamante 

ILDECI GOMES DA SILVA foi condenada ao pagamento das taxas, custas 

e desepesas processuais, DETERMINO a realização do cálculo disso e a 

intimação para pagamento/adimplemento, sob pena de inclusão em dívida 

ativa e protesto ou execução fiscal desse. Cumpra, expedindo o 

necessário. Às providências. Araputanga-MT, 19 de junho de 2018 - 

11:29:02. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-98.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA DOS SANTOS STRALIOTTO (REQUERENTE)

VALDIR STRALIOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO OAB - MT0003642S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000133-98.2018.8.11.0038 REQUERENTE: MARCIA REGINA DOS 

SANTOS STRALIOTTO, VALDIR STRALIOTTO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 - com 

pedido de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA/CAUTELAR – CPC, art. 273 e ss./NCPC, art. 300 e ss. -, 

tendo como partes MÁRCIA REGINA DOS SANTOS STRALIOTTO, VALDIR 

STRALIOTTO e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A, em que, entre outros, aquela requer in initio litis e inaudita altera parte 

o restabelecimento de energia elétrica na unidade n. 6/466595-6, uma vez 

que o reclamante teve seu fornecimento de energia elétrica cessado em 

decorrência de ter encontrado irregularidade na unidade consumidora, em 

que possibilitaria o não registro de gastos da reclamante. Tendo em vista a 

matéria demandar conhecimento técnico não esclarecido expressamente 

na exordial, assim como para evitar o deferimento de tutela provisória de 

urgência liminar antecipada que coloque em risco a parte reclamante e 

vizinhos, de forma excepcional, CONVERTO a decisão do pedido em 

DILIGÊNCIA e DETERMINO que cientifique/intime a reclamada ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A para que manifeste 

sobre as questões técnicas e o que obsta o restabelecimento de energia 

na UC mencionada, fazendo-o no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas. Após a intimação, transcorrido o prazo da fornecedora in albis ou 

não, faça concluso para análise do pedido de restabelecimento liminar e 

antecipado do fornecimento de energia elétrica, fazendo-o sem prejuízo de 

eventual audiência de conciliação já designada e regular processamento. 

Cumpra, com URGÊNCIA. Às providências. Araputanga-MT, 19 de junho de 

2018 - 14:21:27. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010311-89.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR INACIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010311-89.2015.8.11.0038 REQUERENTE: NAIR INACIA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO) Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes NAIR INACIA DE 

OLIVEIRA e TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO), em que, no decorrer do 

procedimento, a parte devedora realizou o pagamento do débito à credora 

e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, ensejando a 

extinção do feito em razão do adimplemento da prestação pela qual é 

executada. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado sua dívida faz com que 

o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o fim do executivo é 

a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a 

obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com 

resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c 

art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. As intimações no Juizado Especial 

serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 14 de junho de 2018 - 08:12:49. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010227-54.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F M C CENTER CAR LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010227-54.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ANA MARIA DA TRINDADE 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A., F M C CENTER CAR LTDA Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 - em que, diante das peculiaridades do caso e necessidade de 

esclarecimentos outros, foi designado audiência de instrução a ser 

realizado pela juíza leiga, contudo a parte reclamada requereu novamente 

a redesignação da audiência, uma vez que a testemunha por ela indicada, 

Emanuel Rondon Garcia, não foi localizada por insuficiência de endereço. 

Em que pese as alegações da requerida, verifico que a testemunha 

supracitada reside na Comarca de Cáceres-MT e, equivocamente, foi 

expedida carta com a finalidade de intimá-la para comparecer em 

audiência ora designada em Araputanga-MT, em que pese ser o caso de 

expedição de carta precatória/deprecata para a inquirição da testemunha 
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em audiência a ser designada pelo(a) magistrado(a) de Cáceres-MT, juízo 

deprecado, o que não obsta a realização do ato já designado. A audiência 

de instrução foi designada para apresentação de provas outras, entre os 

quais o eventual depoimento das partes e inquirição de testemunhas que 

eventualmente residam na Comarca de Araputanga-MT e podem ser 

trazidas - Lei n. 9.099/95, art. 32 e ss. -, cabendo à juíza leiga, inclusive, 

aproveitar o ato para tentar a conciliação entre as partes e esclarecer a 

lide existente, reavaliando a necessidade ou não de inquirição de Emanuel 

Rondon Garcia, quem não foi encontrado. Isso posto, porque a audiência a 

ser presidida pela juíza leiga tem utilidade diversa, INDEFIRO o pedido de 

redesignação, devendo manter a audiência, bem como DETERMINO que, 

concluindo-a sem acordo/transação entre as partes e ainda se mostrando 

necessária a inquirição, expeça carta precatória para a Comarca de 

Cáceres-MT, para que o(a) magistrado(a), em solicitação e colaboração, 

proceda o colhimento das declarações de Emanuel Rondon Garcia em dia 

e hora de sua conveniência. As intimações no Juizado Especial serão 

feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 19 de junho 

de 2018 - 17:22:10. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010227-54.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F M C CENTER CAR LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010227-54.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ANA MARIA DA TRINDADE 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A., F M C CENTER CAR LTDA Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 - em que, diante das peculiaridades do caso e necessidade de 

esclarecimentos outros, foi designado audiência de instrução a ser 

realizado pela juíza leiga, contudo a parte reclamada requereu novamente 

a redesignação da audiência, uma vez que a testemunha por ela indicada, 

Emanuel Rondon Garcia, não foi localizada por insuficiência de endereço. 

Em que pese as alegações da requerida, verifico que a testemunha 

supracitada reside na Comarca de Cáceres-MT e, equivocamente, foi 

expedida carta com a finalidade de intimá-la para comparecer em 

audiência ora designada em Araputanga-MT, em que pese ser o caso de 

expedição de carta precatória/deprecata para a inquirição da testemunha 

em audiência a ser designada pelo(a) magistrado(a) de Cáceres-MT, juízo 

deprecado, o que não obsta a realização do ato já designado. A audiência 

de instrução foi designada para apresentação de provas outras, entre os 

quais o eventual depoimento das partes e inquirição de testemunhas que 

eventualmente residam na Comarca de Araputanga-MT e podem ser 

trazidas - Lei n. 9.099/95, art. 32 e ss. -, cabendo à juíza leiga, inclusive, 

aproveitar o ato para tentar a conciliação entre as partes e esclarecer a 

lide existente, reavaliando a necessidade ou não de inquirição de Emanuel 

Rondon Garcia, quem não foi encontrado. Isso posto, porque a audiência a 

ser presidida pela juíza leiga tem utilidade diversa, INDEFIRO o pedido de 

redesignação, devendo manter a audiência, bem como DETERMINO que, 

concluindo-a sem acordo/transação entre as partes e ainda se mostrando 

necessária a inquirição, expeça carta precatória para a Comarca de 

Cáceres-MT, para que o(a) magistrado(a), em solicitação e colaboração, 

proceda o colhimento das declarações de Emanuel Rondon Garcia em dia 

e hora de sua conveniência. As intimações no Juizado Especial serão 

feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 19 de junho 

de 2018 - 17:22:10. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010227-54.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F M C CENTER CAR LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010227-54.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ANA MARIA DA TRINDADE 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A., F M C CENTER CAR LTDA Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 - em que, diante das peculiaridades do caso e necessidade de 

esclarecimentos outros, foi designado audiência de instrução a ser 

realizado pela juíza leiga, contudo a parte reclamada requereu novamente 

a redesignação da audiência, uma vez que a testemunha por ela indicada, 

Emanuel Rondon Garcia, não foi localizada por insuficiência de endereço. 

Em que pese as alegações da requerida, verifico que a testemunha 

supracitada reside na Comarca de Cáceres-MT e, equivocamente, foi 

expedida carta com a finalidade de intimá-la para comparecer em 

audiência ora designada em Araputanga-MT, em que pese ser o caso de 

expedição de carta precatória/deprecata para a inquirição da testemunha 

em audiência a ser designada pelo(a) magistrado(a) de Cáceres-MT, juízo 

deprecado, o que não obsta a realização do ato já designado. A audiência 

de instrução foi designada para apresentação de provas outras, entre os 

quais o eventual depoimento das partes e inquirição de testemunhas que 

eventualmente residam na Comarca de Araputanga-MT e podem ser 

trazidas - Lei n. 9.099/95, art. 32 e ss. -, cabendo à juíza leiga, inclusive, 

aproveitar o ato para tentar a conciliação entre as partes e esclarecer a 

lide existente, reavaliando a necessidade ou não de inquirição de Emanuel 

Rondon Garcia, quem não foi encontrado. Isso posto, porque a audiência a 

ser presidida pela juíza leiga tem utilidade diversa, INDEFIRO o pedido de 

redesignação, devendo manter a audiência, bem como DETERMINO que, 

concluindo-a sem acordo/transação entre as partes e ainda se mostrando 

necessária a inquirição, expeça carta precatória para a Comarca de 

Cáceres-MT, para que o(a) magistrado(a), em solicitação e colaboração, 

proceda o colhimento das declarações de Emanuel Rondon Garcia em dia 

e hora de sua conveniência. As intimações no Juizado Especial serão 

feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas 
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realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 19 de junho 

de 2018 - 17:22:10. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 98786 Nr: 908-33.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Castro Neres, Fabricio Castro Neres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiane Aparecida Dias de 

Souza - OAB:MT0021724O

 DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR

Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 908-33.2018.811.0038

Código: 98786

Com amparo no art. 73 c/c o art. 71 da Lei 9.099/95, DESIGNO a audiência 

preliminar para a data de 12 de julho de 2018, às 17h45min, recomendando 

que secretaria deste JECrim providencie a intimação do autor do fato e da 

vítima, na forma do art. 67, e os advirta acerca do disposto no art. 68, 

ambos da Lei 9.099/95.

 Araputanga/MT, 26 de abril de 2018.

Johannes Miranda Meira

Conciliador

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-89.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU BARBOZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000153-89.2018.8.11.0038 REQUERENTE: IRINEU BARBOZA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 - com pedido de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA – CPC, art. 273 e ss./NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como 

partes IRINEU BARBOZA DA SILVA e ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em que, entre outros, aquela requer in 

initio litis e inaudita altera parte a suspensão da fatura. Narra que a parte 

reclamada recebeu uma fatura com valor superior aos gastos mensais 

comuns, sob a informação de que tinha uma adulteração na unidade 

consumidora da reclamante e os valores superiores era em relação à 

diferença dos meses de 3/2018 e 4/2018. Relata que o reclamante é 

vendedor de bebidas e a economia se deu em decorrência do término dos 

períodos festivos – natal, reveillon, carnaval –, razão pela qual as vendas 

caem, não sendo necessário o uso constante de freezers. Declara ainda 

que o lacre da unidade consumidora não foi violado, o que demonstra a 

inexistência de fraude no medido de consumido de energia elétrica, razão 

pela qual, não fez uso de fraude para economizar 708kwh (setecentos e 

oito kilowatts hora). É necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, pois do 

pedido constarão, de forma simples e em linguagem acessível o nome, a 

qualificação e o endereço das partes, os fatos e os fundamentos, de 

forma sucinta e o objeto e seu valor, recebo a petição inicial com seus 

documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995. Trato de relação de 

consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de outro o 

fornecedor, uma vez que presentes os requisitos subjetivos - consumidor 

e fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 - e objetivos - produto e 

serviço – §§ 1º e 2º do art. 3º dessa Lei. Ademais, por ser hipótese de 

relação de consumo e, igualmente, presentes os requisitos 

caracterizadores da legislação consumerista, INVERTO o ônus da prova 

com base no art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da 

parte autora, segundo as regras ordinárias de experiências, para trazer 

provas outras e, ainda, verossimilhança de suas alegações apresentadas. 

Essa tem fundamento na necessidade de estabelecer o equilíbrio da 

relação jurídica entre as partes no processo civil, motivo pelo qual não há 

alegar inobservância ao princípio da isonomia entre essas, pois tem o 

consumidor o direito à facilitação de sua defesa em juízo, inclusive com a 

inversão do ônus da prova quando presentes os requisitos e necessário. 

O Enunciado n. 26 do FONAJE, com redação dada no encontro de 

Florianópolis/SC, dispõe que “São cabíveis a tutela acautelatória e a 

antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis” e, portanto, há possibilidade 

de o magistrado antecipar os efeitos da sentença para uma fase do 

processo anterior àquela em que normalmente seriam produzidos – 

sentença -, aplicando-se o disposto na legislação processual – CPC, art. 

275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. - cujos requisitos, em regra, imprescindíveis 

à concessão da medida almejada são o pedido/requerimento, a prova 

inequívoca dos fatos/probabilidade do direito, que resultam da 

verossimilhança do alegado – fumus boni iuris -, e o fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação/perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo – periculum in mora. Não obstante, quando a 

tutela de urgência é de natureza antecipada – CPC, art. 273, §2º/NCPC, 

art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade 

de reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa 

hipótese ou quando verificada a irreversibilidade recíproca - valendo do 

princípio da proporcionalidade e afastando o risco mais grave. A 

verossimilhança/elementos que evidenciam a probabilidade do direito – 

fumus boni iuris - está configurada pelo fato da provável futura 

declaração da ausência de fraude no medidor de consumo de energia 

elétrica ou porque não se mostra possível a supressão/suspensão como 

forma de recebimento de crédito pretérito decorrente de eventual 

irregularidade, bem como o periculum in mora, uma vez que suspensão no 

fornecimento causa prejuízos. Adulterar o controlador de energia elétrica 

é crime tipificado no artigo 155, §3º, do CP e cabe ao proprietário da 

unidade consumidora por ele adulterada realizar o ressarcimento à 

fornecedora que sofreu o dano, contudo, cabe ao reclamado proceder a 

perícia no local para comprovar a atitude fraudulenta, bem com cientificar 

o consumidor que seu abastecimento será rompido, descrevendo os 

motivos. As empresas responsáveis pela entrega do produto em questão 

devem se atentar em comprovar as ilegalidades em aparelhos 

responsáveis pelo controle de consumo, fazendo-o respaldado por laudo 

técnico e não simplesmente fazê-lo por análise em economia mensal, haja 

vista que a diversos motivos para baixar os gastos elétricos de uma 

residência/comércio. O corte no fornecimento de energia elétrica não pode 

ser usado como meio coercitivo para pagamento de débito decorrente de 

suposta violação do medidor de consumo. Logo, se a concessionária de 

energia elétrica pretende realizar a cobrança de dívida pretérita, deve se 

valer das vias adequadas para cobrar eventual diferença apurada no 

consumo de energia elétrica. Confira os seguintes julgados: 

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO. DÉBITOS 

ANTIGOS E JÁ CONSOLIDADOS. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. 1. 

A "concessionária não pode interromper o fornecimento de energia 

elétrica por dívida relativa à recuperação de consumo não-faturado, 

apurada a partir da constatação de fraude no medidor, em face da 

essencialidade do serviço, Fl. 3 de 7 QUARTA CÂMARA CÍVEL REEXAME 

NECESSÁRIO Nº 18053/2012 - CLASSE CNJ - 199 - COMARCA DE 

ITIQUIRA posto bem indispensável à vida. Entendimento assentado pela 

Primeira Turma, no julgamento do REsp n.º 772.489/RS, bem como no 

AgRg no AG 633.173/RS" (AgRg no REsp 854002/RS, 1ª Turma, Min. Luiz 
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Fux, DJ de 11.06.2007).2. Recurso especial a que se nega provimento.” 

(STJ - REsp 819004 – 1ª Turma – Relator Ministro TEORI ALBINO 

ZAVASCKI - Data do Julgamento -04/3/2008 - Data da Publicação/Fonte DJ 

17.03.2008 p. 1). “RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO. ANÁLISE. 

NÃO-CABIMENTO. ADULTERAÇÃO NO MEDIDOR. COBRANÇA DE DÉBITO. 

VALORES DISCUTIDOS EM JUÍZO. CORTE. IMPOSSIBILIDADE. [...]. 4. A 

suspensão do fornecimento de energia elétrica pressupõe o 

inadimplemento de conta regular, relativa ao mês do consumo, de modo 

que inviável o corte do abastecimento em razão de débitos antigos, em 

relação aos quais a companhia deve utilizar-se dos meios ordinários de 

cobrança. Precedentes da Corte, q.v., verbi gratia, REsp 706.043/RS . 5. 

Recurso especial parcialmente conhecido, e nesta extensão, não provido.” 

(STJ - REsp 992800 / RS RECURSO ESPECIAL 2007/0159250-1 – Rel. Juiz 

Convocado do TRF 1ª Região, Dr. Carlos Fernando Mathias – Segunda 

Turma – j. 13-5-2008 – DJE 29-5-2008). “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA FRAUDE NO 

MEDIDOR. DÍVIDA CONTESTADA JUDICIALMENTE. INTERRUPÇÃO NO 

FORNECIMENTO. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL REsp 

708176 / RS . 1. Consoante decisão deste Superior Tribunal de Justiça, é 

ilegal a interrupção do fornecimento de energia elétrica nos casos de 

dívidas contestadas em Juízo, decorrentes de suposta fraude no medidor 

do consumo de energia elétrica. O corte configura constrangimento ao 

consumidor. 2. Recurso especial provido para determinar a religação da 

energia elétrica.” ( STJ - REsp 1026639 / Fl. 4 de 7 QUARTA CÂMARA 

CÍVEL REEXAME NECESSÁRIO Nº 18053/2012 - CLASSE CNJ - 199 - 

COMARCA DE ITIQUIRA SP RECURSO ESPECIAL 2008/0017413-8 – Rel. 

Juiz Convocado do TRF 1ª Região, Dr. Carlos Fernando Mathias - Segunda 

Turma – j. 17-4-2008 – DJE 13-5-2008). “PROCESSO CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO NO 

FORNECIMENTO. FRAUDE NO MEDIDOR. PERÍCIA UNILATERAL. DÍVIDA 

CONTESTADA JUDICIALMENTE. ILEGALIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 

[...]. 4. Contestada em juízo dívida apurada unilateralmente e decorrente de 

suposta fraude no medidor do consumo de energia elétrica, há ilegalidade 

na interrupção no fornecimento de energia elétrica, uma vez que esse 

procedimento configura verdadeiro constrangimento ao consumidor que 

procura discutir no Judiciário débito que considera indevido. 5. ‘Tornado o 

débito litigioso, o devedor não poderá sofrer nenhuma retaliação por parte 

do credor’ (AgA 559.349/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJU de 

10.05.04). 6. Recurso especial conhecido em parte e não provido.” ( STJ - 

REsp 975314 / RS RECURSO ESPECIAL 2007/0185015-0 - Ministro Castro 

Meira – Segunda Turma - j. 20-9-2007 - DJ 04-10-2007 - p. 229). A 

concessionária de serviço público, ora reclamada, deve demonstrar o 

atendimento integral da normatização do setor, especificamente o disposto 

no Capítulo XI – Dos Procedimentos Irregulares -, já que, nas hipóteses em 

que houver a “necessidade de retirada do medidor ou demais 

equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em 

invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega do 

comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que 

acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte 

adequado para a realização da avaliação técnica” - Res. ANEEL n. 

414/2010, art. 129, § 5º -, bem como “deve comunicar ao consumidor, por 

escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de 

antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para 

que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de 

representante nomeado” - Res. ANEEL n. 414/2010, art. 129, § 7º -, ônus 

probatório da fornecedora e que não se desincumbiu no processo – CPC, 

art. 333, II/NCPC, art. 373, II c/c Lei n. 8.078/90, art. 6º, VIII. O consumidor 

somente é responsável por danos causados aos equipamentos de 

medição externa nos casos de ação comprovada que lhe possa ser 

imputava ou quando instalados no interior de sua propriedade, hipótese em 

que figura na qualidade de depositário a título gratuito e responde pela 

custódia dos equipamentos de medição - Res. ANEEL n. 414/2010, art. 

167, IV e parágrafo único -, assim como o custo administrativo incorrido 

com a realização da inspeção in loco, cobrado pela reclamada, 

adicionalmente, somente se aplica naqueles casos em que responsável o 

consumidor ou essa for comprovadamente a ele atribuída - Res. ANEEL n. 

414/2010, art. 131, caput e parágrafo único. Não bastasse isso, a 

exigência da forma utilizada pela reclamada - Res. ANEEL n. 414/2010, art. 

130, III, e art. 131 – é permitida para proceder à recuperação da receita 

quando comprovado o procedimento irregular, o que deve demonstrar a 

reclamada – CPC, art. 333, II/NCPC, art. 373, II c/c Lei n. 8.078/90, art. 6º, 

VIII -, não na hipótese em que o equipamento de medição supostamente 

apresentou vício ou ocorreu a redução do consumo por economia. 

Eventual deficiência na medição ou faturamento incorreto, que difere do 

procedimento irregular e ora utilizado, seja por falha no medidor ou em 

demais equipamentos de medição, deve seguir o disposto na Res. ANEEL 

n. 414/2010, arts. 115 e 113. Nesses termos: “APELAÇÃO. DIREITO 

PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. 

DEFEITO NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. No caso concreto, não se 

trata de irregularidade ou avaria imputável ao autor, e sim de recuperação 

de consumo em razão de faturamento incorreto por defeito no medidor, o 

que resultou em beneficio do consumidor em prejuízo da concessionária. 

Assim, o pagamento do consumo não medido é devido para evitar o 

enriquecimento sem causa, e o faturamento deve ser feito na forma do 

que dispõe os arts. 113 e 115 da Resolução Normativa nº 414/2010, da 

ANEEL, nos termos que agiu a concessionária. RECURSO A QUE SE DÁ 

PROVIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA”. (Apelação Cível Nº 

70064413594, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 14/07/2015). Os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela provisória de urgência liminar 

subsistem pela suficiência das provas apresentadas até o momento e, 

consequentemente, resultados negativos que podem advir da não 

concessão, ainda que pendente a oitiva da parte adversa e eventual 

instrução/cognição exauriente. Ausência de perigo de irreversibilidade da 

medida, uma vez que a qualquer tempo - CPC, art. 273, §§2º e 4º/NCPC, 

art. 300, § 3º - e até por ocasião do julgamento final do mérito poderá ser 

revogada a decisão e ser possível cessar o fornecimento de energia 

elétrica na unidade consumidora supracitada. Com essas razões e porque 

presentes os requisitos do art. 273 e ss. do CPC/NCPC, art. 300 e ss., 

DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA para 

determinar a SUSPENSÃO da FATURA referente do mês 5/2018, no valor 

de R$ 1.694,10 (mil seiscentos e noventa e quatro reais e dez centavos), 

devendo a requerida decotar o valor referente à 708kwh (setecentos e 

oito kilowatts hora) e emitir uma nova fatura para pagamento/adimplemento 

pelo consumidor/reclamante, sob pena de multa cominatória diária/astreinte 

fixada em R$. 50,00 (cinquenta reais), a qual poderá ser majorada na 

hipótese de resistência em cumprir a decisão judicial, sem prejuízo de 

eventual prática e responsabilização por crime de desobediência. Caso 

ainda não realizado de forma automática, DETERMINO que DESIGNE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intime as partes, com a ADVERTÊNCIA 

ao(s) requerente(s) de que o processo será extinto e esta parte 

condenada nas despesas/custas, quando deixar de comparecer 

PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo – art. 9º c/c art. 

51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/1995 e Enunciados n. 13 e 28 do 

FONAJE. Na intimação por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Cite o(s) requerido(s) a respeito da ação 

– art. 18 e incisos da Lei n. 9.099/1995 -, bem como o(s) intime(m) para 

participar(em) da audiência conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não 

comparecendo o(s) requerido(s) PESSOALMENTE, considerar-se-ão 

verdadeiras as alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz, bem como será 

proferido julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em 

Brasília-DF. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa citação e intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, a citação 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Caso não haja acordo, o(s) 

requerido(os) tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar(em) sua(s) contestação(ões), sob pena julgamento no estado 

– CNGC, art. 925. O prazo para impugnar(em) a(s) contestação(ões) e os 

documentos nela acostados é de 5 (cinco) dias, a partir do término do 

prazo para apresentação(ões) da(s) defesa(s) – CNGC, art. 926. Por fim, 

tem-se que “a assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 9.099/1995 

tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação 

do pedido e a sessão de conciliação” e “os prazos processuais nos 

Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência do 

ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, 
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observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, 

conforme o caso” – Enunciados n. 36 e 13 do FONAJE, este com nova 

redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. Cumpra, expedindo o 

necessário. Intime. Às providências. Araputanga-MT, 19 de junho de 2018 

- 16:22:30. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 54052 Nr: 1964-11.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE DA SILVA GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu advogado constituído, para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10640 Nr: 747-16.2005.811.0026

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Barbero Herrero, Izabel Bataglia Herrero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Gurgel, Plácido Correia, Osvaldo Zago, 

Fazenda Chalana, Oldair Busíquia, Jorge Leoni de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ MAZZUTTI - 

OAB:8417/MT, Maria Lina Pereira Lopes Grecco - OAB:9.304/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT, José Afonso Fraga - OAB:8792-B

 41. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com fulcro no art. 

487, I, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual declaro o domínio do 

autor sobre a área descrita à fl. 15, com área de 430ha 7.600m², em 

conformidade com o artigo 1.238, do Código Civil, servindo a presente 

como título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.42. 

Outrossim, CONDENO os requeridos ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 

85, § 2º, IV, do CPC.43. Diante da nomeação de curador especial à fl. 220, 

arbitro honorários advocatícios em favor do Dr. Elias Bernardo Souza, 

OAB/MT 3898, na razão de 1 URH. EXPEÇA-SE a respectiva certidão para 

cobrança.44. Transitada em julgado, EXPEÇA-SE o devido mandado para 

transcrição, ao Cartório de Registro de Imóveis competente.45. Após as 

providências de praxe, ARQUIVEM-SE os autos, procedendo-se às baixas 

e anotações necessárias.DECLARO esta sentença PUBLICADA com a 

entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. 

nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Às providências.Arenápolis/MT, 18 de junho de 2018.MARINA 

CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43754 Nr: 1963-31.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Batista Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, Jose Antonio Saldanha Pompeu Cardoso - 

OAB:21046/0, ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu patrono constituído, via Dje, para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 48210 Nr: 950-26.2015.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Biato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN FERNANDO SERRA 

ROCHA SANTOS - OAB:19701/O, ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - 

OAB:8948/O

 Vistos.

 1. Proceda-se imediato cadastramento das testemunhas arroladas pela 

defesa às fls. 244/262 e a imediata retificação das testemunhas arroladas 

pelo Ministério Público, conforme emenda à fl. 142.

Portanto, são testemunhas do Ministério Público: (i) Daiani Souza Vazi; (ii) 

Alexandre Casado das Neves; (iii) Emerson Wasen; (iv) Tânia Aparecida 

Biato; (v) Josefa Henrique do Nascimento; (vi) Armando Arce Escurra 

Filho; (vii) Monica Larissa Dias dos Santos e (viii) Leandro Toffolo.

 Enquanto que são testemunhas da defesa: (i) Cleiton da Silva Araújo; (ii) 

Julio Cezar Loss; (iii) Daiani Souza Vazi; (iv) Alexandre Casado Neves; (v) 

Leandro Piovezan Toffolo; (vi) Jorge Barbosa Caramuru; (vii) Ademir 

Antônio dos Santos e (viii) Vando Alves dos Santos.

Deste modo, considerando as testemunhas ouvidas nesta oportunidades, 

bem como aquelas cuja oitiva foram realizadas através de precatória (fls. 

568, 695, 722, 569) e aquelas as quais as partes desistiram do seu 

depoimento (fl. 567), restam pendentes as oitivas de: Daiani Souza Vazi 

(comum), Emerson Wassem, Tania Aparecida Biato, Cleiton da Silva Araújo 

(policial militar) e Júlio Cezar Loss.

 2. Considerando que as demais testemunhas não compareceram por não 

terem sido intimadas, DESIGNO o dia 31/07/2018 às 13h30min para 

continuação do ato, oportunidade na qual deverão ser notificadas as 

testemunhas acima elencadas e do réu.

3. ABRA-SE vistas dos autos ao Ministério Público para que este, no prazo 

de 05 (cinco) dias apresente endereço da informante Tania Aparecida 

Biato.

4. Sem prejuízo, DEPREQUE-SE a comarca de Tangará da Serra/MT com 

finalidade de realizar a oitiva do Policial Militar Cleiton da Silva Araújo e, 

com o aporte do endereço da informante Tania Aparecida Biato desde já, 

fica autorizado, se necessária, a expedição de missiva.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Saem os presentes intimados.

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 68783 Nr: 1902-97.2018.811.0026

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAYANE CAROLINE CAMARGO DE LIMA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DE ALMEIDA - 

OAB:20758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INTIME-SE a parte autora para o fim de comprovar a alegada 

hipossuficiência de recursos nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c 

art. 99, §2º, CPC ou recolher as devidas custas processuais em 15 

(quinze) dias.

2. Se recolhida as custas processuais, REMETAM-SE os autos ao cartório 

distribuidor.

3. Após o prazo supra com ou sem manifestação voltem-me conclusos 

para deliberação.

CUMPRA-SE.

As providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 47790 Nr: 708-67.2015.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Novaes Assunção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES - OAB:8159

 Vistos.

 Neste ato, o advogado da defesa requereu a juntada de instrumento de 

procuração.

SOLICITE-SE a devolução da carta precatória expedida à fl. 190 

devidamente cumprida.

 Após, dou por encerrada a instrução processual, convertendo os 

debates orais em memoriais escritos, os quais deverão ser apresentados 

pelas partes no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, iniciando-se pelo 

Ministério Público.

Após, venham-me os autos conclusos para sentença.

Saem os presentes intimados.

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 51875 Nr: 561-07.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIVALDO LOBATO DOS SANTOS BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333

 Vistos.

 Defiro o pedido formulado pela requerida, em contestação, acerca da 

juntada de documento emitido pelo SPC/SERASA, cuja busca foi efetivada 

por esta magistrada junto ao sistema conveniado ao TJMT.

Assim, concedo as partes, prazo comum de 10 (dez) dias, para se 

manifestarem acerca da consulta realizada junto aos órgãos de restrição 

ao crédito, juntada nesta oportunidade.

Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, tornem os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66821 Nr: 969-27.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alice Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21213/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 

319 e 320 ambos do Código de Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça 

gratuita.

II. Considerando que é de conhecimento público que os Procuradores do 

INSS jamais comparecem à audiência de instrução e julgamento, bem como 

que é de conhecimento deste Juízo que não há quadro suficiente de 

Procuradores Federais capazes de atender ao volume de audiências 

iniciais de conciliação em todo o Território do Estado de Mato Grosso, bem 

como em observância as especificidades da causa, e de modo a adequar 

o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 139, VI, 

do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de conciliação.

III. CITE-SE a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil.

IV. Caso na contestação sejam arguidas preliminares, fato impeditivo ou 

modificativo do direito do autor, INTIME-O para réplica.

V. Por oportuno, desde já DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o DIA 13 DE AGOSTO DE 2018, ÀS 13H50MIN apresentando o rol de 

testemunhas ressalvados nos termos do art. 450 do CPC.

Com efeito, a designação precoce da audiência de instrução e julgamento 

justifica-se na efetividade do processo, economizando-se atos 

processuais, sendo certo que nenhum prejuízo redundará para a 

Autarquia demandada, uma vez que respeitado o prazo de resposta, ao 

passo que eventual questão prévia será prontamente analisada quando da 

audiência.

VI. OFICIE-SE à APS de Diamantino-MT para que, no prazo de 15(quinze) 

dias, encaminhe cópia do extrato do CNIS da parte autora e, se casada ou 

em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos.

 INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 68615 Nr: 1813-74.2018.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON SOUZA PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os documentos acostados junto à petição inicial, verifico a 

ausência de comprovação documental da cientificação prévia do devedor 

acerca da mora, vez que a notificação enviada para a parte requerida foi 

devolvida ao remetente, por endereço insuficiente, conforme págs. 37/38.

Desta forma, tendo em vista que “a comprovação da mora é imprescindível 

à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Súmula 72 do 

STJ), INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

emende a inicial juntado aos autos documento apto a comprovar a mora da 

parte requerida.

Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 68352 Nr: 1714-07.2018.811.0026

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - 

OAB:17982/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé haver cadastrado os autos no CEJUSC sob o numero 

174317 , ficando a audiência de conciliação/mediação designada para o 

dia 15-08-2018 às 16:00 horas, a ser realizada no CEJUSC desta 

Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 13976 Nr: 2378-58.2006.811.0026

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza da Silva Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:C, Fabiano Goda - OAB:7188-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan José Metello de 

Siqueira - OAB:3.691/MT

 [...] Por todo exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 
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Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação ao 

cumprimento de sentença apresentada pelo Instituto Nacional de 

Seguridade Social, a fim de declarar que:1.as parcelas vencidas devem 

ser calculadas durante o período compreendido entre 29.09.2006 a 

11.12.2011, isso porque fora compensado os valores recebido a título de 

beneficio assistencial durante 12.12.2011 a 30.04.2015;2.o pagamento do 

13º deverá ser proporcional entre 29.09.2006 a 30.04.2015, limitado ao 

cálculo dos honorários advocatícios;3.para atualização monetária deve 

ser observando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC);4.os 

juros moratórios devem seguir a remuneração da caderneta de poupança, 

nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 

11.960/09. Neste caso, a aplicação será a partir de 29.06.2009 até a 

presente data, 15/06/2018;5.os juros de mora entre o período de 

29.09.2006 a 28.06.2009, terão incidência 1% ao mês - Lei n. 11.960/2009. 

Em razão da sucumbência recíproca, CONDENO os litigantes ao 

pagamento das custas e despesas processuais pro rata, no qual o 

impugnante ficará isento. Honorários advocatícios na forma do art. 86 do 

CPC. [...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 48934 Nr: 1287-15.2015.811.0026

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucimar Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Veronica de Souza Ribeiro 

Chaves - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT

 [...] Por todo exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação ao 

cumprimento de sentença apresentada pelo Instituto Nacional de 

Seguridade Social, a fim de declarar que:1.o beneficio foi concedido pelo 

período de 04 meses;2.os juros e correção monetária deverão incidir a 

partir de 18.10.2013;3.para atualização monetária deve ser observando o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC);4.os juros moratórios 

devem seguir a remuneração da caderneta de poupança, nos termos do 

art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, até 

a presente data, 15/06/2018;CONDENO a parte embargada no pagamento 

das taxas, custas e despesas processuais, bem como no pagamento dos 

honorários advocatícios à procuradoria federal do impugnante, verba essa 

que, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, arbitro em 1.000,00 (um mil 

reais), a ser devidamente compensada com a quantia devida pelo 

impugnante antes da expedição da requisição da ordem de pagamento. 

PAGAMENTO ESSE, TODAVIA, SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE 

EXIGIBILIDADE pelo prazo previsto no artigo 98, § 3º, do CPC, ante a 

gratuidade da justiça concedida ao impugnado.Após o trânsito em julgado, 

não sendo hipótese de remessa necessária/duplo grau obrigatório (art. 

496 e ss., CPC), CERTIFIQUE, TRASLADE cópia reprográfica dessa 

sentença para os autos da execução em apenso, a fim de que nela seja 

dado o prosseguimento do necessário ao pagamento/adimplemento, e 

ARQUIVE com as baixas e anotações de estilo.DECLARO esta sentença 

PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro 

na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 50328 Nr: 1987-88.2015.811.0026

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celina Ferreira de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Paulino Calumbi do 

Nascimento - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neula de Fátima Miranda - 

OAB:6553/MT

 [...] Por todo exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação ao 

cumprimento de sentença apresentada pelo Instituto Nacional de 

Seguridade Social, a fim de declarar que:1.para atualização monetária 

deve ser observando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

(INPC);2.os juros moratórios devem seguir a remuneração da caderneta de 

poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com a redação 

dada pela Lei n. 11.960/09. In casu, a aplicação será a partir de 

29.06.2009 até a presente data, 15/06/2018;3.até o dia 28.06.2009, os 

juros de mora tem incidência de 1% ao mês - Lei n. 11.960/2009.CONDENO 

a parte embargada no pagamento das taxas, custas e despesas 

processuais, bem como no pagamento dos honorários advocatícios à 

procuradoria federal do impugnante, verba essa que, nos termos do artigo 

85, § 8º, do CPC, arbitro em 1.000,00 (um mil reais), a ser devidamente 

compensada com a quantia devida pelo impugnante antes da expedição da 

requisição da ordem de pagamento. PAGAMENTO ESSE, TODAVIA, SOB 

CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE pelo prazo previsto no artigo 

98, § 3º, do CPC, ante a gratuidade da justiça concedida ao 

impugnado.Após o trânsito em julgado, não sendo hipótese de remessa 

necessária/duplo grau obrigatório (art. 496 e ss., CPC), CERTIFIQUE, 

TRASLADE cópia reprográfica dessa sentença para os autos da 

execução em apenso, a fim de que nela seja dado o prosseguimento do 

necessário ao pagamento/adimplemento, e ARQUIVE com as baixas e 

anotações de estilo.DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega 

na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45018 Nr: 921-10.2014.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Rodrigues Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton George Ramos - 

OAB:11237-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Por todo exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação ao 

cumprimento de sentença apresentada pelo Instituto Nacional de 

Seguridade Social, a fim declarar que o termo final para efeitos do cálculo 

da execução será considerado o dia 30.06.2015, bem como que para 

atualização monetária o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e 

os juros moratórios devem seguir a remuneração da caderneta de 

poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com a redação 

dada pela Lei n. 11.960/09, até a presente data, 15/06/2018.Em razão da 

sucumbência recíproca, CONDENO os litigantes ao pagamento das custas 

e despesas processuais pro rata, no qual o impugnante ficará isento. 

Honorários advocatícios na forma do art. 86 do CPC.No caso de 

beneficiário da assistência judiciária gratuita, a exigibilidade das custas 

processuais e dos honorários advocatícios fica suspensa enquanto 

perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 

(cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança ou execução 

de tais verbas estará prescrita. Se durante o período de 05 (cinco) anos a 

situação de pobreza deixar de existir, poderá o advogado, o Estado ou a 

parte exigir o pagamento da respectiva verba que estava suspensa.Em 

relação ao ônus de apresentar o cálculo com o valor devido, a sentença é 

clara no sentido de que a impugnação foi parcialmente acolhida.Em 

consequência, como a autarquia previdenciária alegou referido excesso e 

sua pretensão foi almejada, e, por outro lado, detém controle das 

importâncias que já foram pagas e devem ser abatidas, DETERMINO que a 

AUTARQUIA FEDERAL apresente o valor devido de acordo com os 

parâmetros estabelecidos nesta decisão, isto é, nos termos em que sua 

impugnação ao cumprimento de sentença foi julgada, no prazo de 15 

(quinze) dias.Em seguida, oportunize o prazo de 10 (dez) dias, para o 

credor manifestar-se. [...] .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 62049 Nr: 3569-55.2017.811.0026

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gentil da Cunha Bracelar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Aguiar Ferreira - 

OAB:2554/MT

 Vistos.

I - DECLARO REMIDOS 77 dias de pena do recuperando por 
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trabalho/estudo, nos temos do art. 126 da LEP e, por conseguinte, 

HOMOLOGO os cálculos de fl. 97, considerada a concordância expressa 

do representante do Ministério Público do Estado de Mato Grosso e tácita 

pela defesa técnica (fls. 98 e 107).

II - Cumpra a Secretaria as seguintes providências:

a) ENCAMINHE-SE cópia do cálculo de pena ao recuperando;

b) PERMANEÇAM os autos em cartório para fiscalização do cumprimento 

da pena e a data para o próximo benefício;

c) Decorrido o prazo de 06 (seis) meses, OFICIE-SE ao Diretor da Cadeia 

Pública local a fim de que o mesmo envie a este Juízo relatório de 

possíveis dias de trabalho/estudo do recuperando, apenas se não 

informado nos autos.

d) Com as informações, PROCEDA-SE novo cálculo de liquidação da pena 

privativa de liberdade, devendo ser observado todos relatórios de 

estudo/trabalho não computados no cálculo de fl. 97.

e) Efetuado o cálculo, ABRA-SE vista ao Ministério Público e a defesa 

técnica, respectivamente, para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de concordância tácita.

f) Após, VOLTEM-ME conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 3823 Nr: 505-33.2000.811.0026

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco General Motors S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:21593

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suzan Michelly Coelho 

Fernandes - OAB:12.771/MT

 Vistos.

Cuida-se de ação de busca e apreensão com pedido de concessão de 

liminar, tendo como partes as em epígrafe, em que, entrementes, fora 

proferida sentença julgando procedentes os pedidos da inicial (fls. 

137/139).

Inconformado, o requerido apôs Embargos de Declaração (fls. 140/143), e 

em seguida, as partes apresentaram termo de acordo, dando quitação ao 

contrato objeto desta lide, pugnando pela homologação e arquivamento 

dos autos – fls. 144/144-v.

 Dessa maneira, HOMOLOGO O ACORDO informado nos autos, para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais, fazendo de seus termos parte 

integrante desta decisão, e, em consequência, ante o pagamento da 

obrigação, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do 

NCPC.

Diante do acordo firmado e do pagamento da dívida, resta prejudicado a 

análise dos embargos de declaração.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma avançada pelas 

partes.

Eventual restrição efetivada nos autos, fica prejudicada, devendo ser 

liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns), expedindo o necessário.

Transitada em julgado, uma vez que ocorreu a renúncia ao prazo recursal, 

proceda com as baixas necessárias e arquive.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do provimento nº 42/2008-CGJ-MT.

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 18466 Nr: 374-43.2009.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Albiran Lima de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT, Naura Nédia Leite de Oliveira - OAB:10.180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Vilela Zagatto - 

OAB:Mat. 1553487/MT

 (...) Isso posto, HOMOLOGO A HABILITAÇÃO da herdeira do autor 

CLESMARY SAUBERLICH LIMA DE SOUZA, para exercer seu direito à 

herança de ALBIRAM LIMA DE SOUZA e DETERMINO que intime o 

exequente para manifestar em quanto a impugnação apresenta as fls. 

159/160, em 15 (quinze) dias.CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42097 Nr: 2396-69.2012.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dantas e Ulberg Dantas Ltda Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tillo Construção e Serviços Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:MT/10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELDER ANUNCIATO CORREA 

- OAB:7.934 /MT

 Vistos.

1. Retifique-se a autuação, fazendo-se constar que o processo 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença, tendo como exequente 

DANTAS E ULBERG DATAS LTDA ME e executado TILLO CONSTRUÇÃO E 

SERVIÇOS.

2. Ante o transcurso do lapso temporal, INDEFIRO o pedido retro.

3. INTIME-SE o exequente na pessoa de seu advogado para, NO PRAZO 

DE 15 (QUINZE) DIAS, manifestar-se a respeito do interesse em 

prosseguir com a ação e promover o que lhe compete, anexando aos 

autos planilha de débito atualizada, sob pena de extinção.

 4. transcorrido o prazo supra in albis, tornem-me os autos conclusos para 

sentença – Código 36.

CUMPRA-SE.

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 19192 Nr: 1086-33.2009.811.0026

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Anastácio Chaves - 

OAB:11226/MT

 [...] Diante do exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão posta na peça inicial, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

o fim de decretar o divórcio OLIVIO RAMOS DA CRUZ e APARECIDA 

GLORIA DE ANDRADE, nos termos do art. 226, § 6° da Constituição 

Federal/1988 e art. 1.580, § 2° do Código Civil.Sem condenação ao 

pagamento de custas e despesas processuais, eis que o feito tramita sob 

o pálio da gratuidade.Transitada em julgado, EXPEÇA-SE mandado de 

averbação ao Cartório de Registro Civil competente.Com o cumprimento de 

todas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de 

estilo e anotações pertinentes.DECLARO esta sentença PUBLICADA com 

a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do 

Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 50338 Nr: 1989-58.2015.811.0026

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vera Maria de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Paulino Calumbi do 

Nascimento - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:9.309/MT

 Por todo exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os embargos a 

execução apresentado pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, a fim 

de declarar que:1.as parcelas atrasadas devem ser calculadas entre 

11.10.2010 a 16.09.2013;2.para atualização monetária deve ser 

observando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC);3.os juros 

moratórios devem seguir a remuneração da caderneta de poupança, nos 

termos do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 

11.960/09, até a presente data, 16/06/2018;CONDENO a parte embargada 
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no pagamento das taxas, custas e despesas processuais, bem como no 

pagamento dos honorários advocatícios à procuradoria federal do 

impugnante, verba essa que, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, arbitro 

em 1.000,00 (um mil reais), a ser devidamente compensada com a quantia 

devida pelo impugnante antes da expedição da requisição da ordem de 

pagamento. PAGAMENTO ESSE, TODAVIA, SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA 

DE EXIGIBILIDADE pelo prazo previsto no artigo 98, § 3º, do CPC, ante a 

gratuidade da justiça concedida ao impugnado.Após o trânsito em julgado, 

não sendo hipótese de remessa necessária/duplo grau obrigatório (art. 

496 e ss., CPC), CERTIFIQUE, TRASLADE cópia reprográfica dessa 

sentença para os autos da execução em apenso, a fim de que nela seja 

dado o prosseguimento do necessário ao pagamento/adimplemento, e 

ARQUIVE com as baixas e anotações de estilo.DECLARO esta sentença 

PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro 

na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44894 Nr: 812-93.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Penino Moraes e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renata Cintra Rascheja - 

OAB:MT/15.625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16807/A

 Vistos.(...) 2. No tocante à compensação/repetição do indébito, a 

orientação firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser 

permitida a incidência em ação revisional de contratos bancários, 

independentemente da existência de erro no pagamento. A esse respeito, 

confiram-se: (...) AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO 

REVISIONAL. POSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. 

PACTUAÇÃO EXPRESSA. NECESSIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LICITUDE DA COBRANÇA. JUROS 

MORATÓRIOS. MULTA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E COMPENSAÇÃO. 

POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. FUNDAMENTAÇÃO 

DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. 1. É cabível a discussão, em sede de 

ação revisional, acerca de contrato e de suas cláusulas a fim de serem 

afastadas eventuais ilegalidades. 2. É insuscetível de exame na via do 

recurso especial questão relacionada com a possibilidade de incidência de 

capitalização de juros em contrato bancário, pois, para tanto, é necessário 

o reexame do respectivo instrumento contratual (Súmulas n. 5 e 7/STJ). 3. 

Com o vencimento do mútuo bancário, o devedor responderá 

exclusivamente pela comissão de permanência (assim entendida como 

juros remuneratórios à taxa média de mercado acrescidos de juros de 

mora e multa contratual) sem cumulação com correção monetária (Súmula 

n. 30/STJ). 4. Segundo a jurisprudência do STJ, é permitida a 

compensação de valores e a repetição do indébito sempre que constatada 

a cobrança indevida do encargo exigido, sem que, para tanto, haja 

necessidade de ser comprovado erro no pagamento 5. Agravo regimental 

desprovido." (AgRg no Ag 1345010/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA , QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 18/04/2011, 

grifou-se).3. Portanto, DEFIRO o pedido de compensação de valores 

conforme requerido às fls. 223/224.4. Nada mais requerido e diante da 

certidão de transito em julgado, DETERMINO arquive-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-53.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RONICELSON JOSE SILVESTRE (REQUERENTE)

R. J. SILVESTRE CALCADOS - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATHALIA MIRANDA DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

SENTENÇA Processo nº 8010029-53.2016.8.11.0026 PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trato de AÇÃO DE COBRANÇA - rito da Lei n. 9.099/95, proposta 

por R. J. SILVESTRE CALCADOS - ME em desfavor de NATHALIA 

MIRANDA DA COSTA. É o necessário. Decido. Inicialmente cumpre 

reconhecer que fora proferido sentença SEM mérito de maneira 

equivocada na data de 16/10/2017, id. 10292300, haja vista que as partes 

haviam composto acordo (id. 6542921), contudo, a referida sentença foi 

homologada nos termos do artigo 485, VIII do CPC, desistência da ação. 

Isso posto, ANULO A SENTENÇA SEM MÉRITO proferida equivocadamente 

no id. 10292300, tornando-a sem efeito, e considerando que em havendo 

transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua validade e 

eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os transatores são 

titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão 

adequadamente representados, ausente qualquer impedimento ou 

ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que 

produza seus efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - 

e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – art. 487, III, “b” do NCPC. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o acordado, arquive com as baixas e 

anotações de estilo. Não sendo o caso de aguardar eventual cumprimento 

da transação, arquive imediatamente – CNGC, art. 915. Do contrário, na 

ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso 

IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta 

pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil 

– art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, arquive os 

autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, 

art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, bem como Intimação das partes e de seus patronos – CNGC, 

art. 914 e Enunciado 12 do Estado de Mato Grosso, aprovado no XII 

Encontro em Cuiabá-MT, P. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de Direito 

para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na 

forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-67.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VALCLEI EFIGENIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO)

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA ATALA CASTILHO OAB - MT0010769A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000088-67.2017.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c 

Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO 

DE TUTELA ANTECIPADA, ajuizada por VALCLEI EFIGENIO DOS SANTOS 

em face de ÁGUAS DE ARENÁPOLIS/MT, ambos devidamente 

qualificados. Narra a exordial que o requerente adquiriu um terreno situado 

na Rua Higino de Souza, Lote de Terreno Urbano nº 14, Quadra nº 23, 

Bairro São Mateus, nesta urbe, para construção de sua moradia familiar. 

Sustenta que, em fevereiro de 2017, solicitou à concessionária promovida 
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o fornecimento de água para sua residência, onde foi informado pelos 

prepostos da empresa ré, que não seria possível realizar os 

procedimentos necessários para conectar a instalação hidráulica do 

imóvel, porque a responsabilidade pela implantação dos serviços é do 

loteador. DECIDO. Primeiramente, afasto a preliminar de ilegitimidade 

passiva suscitada pela ré, bem como o litisconsórcio necessário. Como se 

sabe, a aferição da legitimidade ad causam, conforme doutrina majoritária, 

é feita “à luz da situação jurídica de direito material posta pelos autores na 

petição inicial”. Isto é, examina-se hipoteticamente a relação substancial, 

para extrair dali a possibilidade jurídica da demanda, o interesse e a 

legitimidade. Trata-se de análise realizada in status assertionis, ou seja, 

mediante cognição superficial que o juiz faz da relação material. 

Partindo-se dessa premissa, o autor, na qualidade de possuidor ou 

proprietário do imóvel, pode solicitar à concessionária de serviço público a 

ligação de água no imóvel. Se houve (ou não) o atendimento dos requisitos 

necessários para o atendimento do pedido, ou ainda se são (ou não) 

legítimos tais requisitos, são questões afetas ao mérito da demanda e 

suplanta o juízo de cognição superficial intrínseco à análise das condições 

da ação. Passo ao julgamento do mérito. O feito comporta julgamento 

antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Com efeito, a negativa apresentada pela ré se sustenta, na alegação que 

a referida área foi loteada de acordo com Alvará de Licença nº 057/1987, 

expedido pela Prefeitura Municipal de Arenápolis em 03/01/1987. Portanto, 

verifica-se tratar de loteamento particular. Por sua vez, a empresa 

Requerida Águas de Arenápolis, foi constituída e devidamente registrada 

em 27/07/1994 (doc. 02), ou seja, aproximadamente 07 (sete) anos após a 

Prefeitura Municipal ter expedido o Alvará de Licença nº 057/1987, 

referente ao loteamento São Mateus I. Apesar de vencer a licitação e ter 

firmado Contrato de Concessão em 24/11/2000, a Requerida Contestante 

somente conseguiu de fato exercer suas atividades através de 

reintegração de posse ocorrida em 31/07/2003 (doc. 04). Sendo assim, 

alega total ausência de relação jurídica entre está e o loteamento, contudo 

suas alegações não merecem prosperar, posto que, neste caso 

deixaríamos os moradores do referido local totalmente à mercê da própria 

sorte, já que a requerida simplesmente poderia se esquivar de fornecer o 

serviço essencial, sob alagação de que não possuía contrato de 

concessão a época do loteamento. A água é direito de primária 

importância que deve ser assegurado mediante prestação positiva do 

Estado, entendimento majoritário de que o acesso a esses serviços é bem 

essencial a todos. Diante deste quadro, em exercício de ponderação, é 

inegável a prevalência da dignidade da pessoa humana, atendida com 

fornecimento de água potável. Negar o acesso deste serviço à parte 

autora, além de colocar em risco sua saúde, outro bem protegido pela 

Constituição Federal, também feriria a isonomia, já que os demais 

moradores daquele bairro contam com o fornecimento deste mesmo 

serviço. Neste mesmo sentido, já se decidiu: Prestação de serviços 

Fornecimento de água e esgoto Instalação recusada pela concessionária - 

Ação de obrigação de fazer - Sentença de procedência Imóvel situado em 

loteamento irregular e em área de proteção ambiental Irrelevância 

Ausência de prova de riscos concretos oriundos da instalação de rede 

Outras residências da mesma rua providas com o serviço Serviço de 

natureza essencial Obrigação de fornecimento sob pena de multa diária 

Sentença mantida Apelação desprovida (TJSP; Apelação 

1003886-37.2015.8.26.0269; Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; 

Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itapetininga - 4ª 

Vara Cível; Data do Julgamento: 18/04/2017; Data de Registro: 18/04/2017) 

Prestação de serviços Fornecimento de água Ação de obrigação de fazer 

Loteamento irregular Negativa de fornecimento de água Inadmissibilidade 

Caráter de essencialidade - Improvimento do recurso. (TJSP; Apelação 

0004810-50.2014.8.26.0156; Relator (a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador: 

26ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cruzeiro - 1ª Vara Cível; Data do 

Julgamento: 08/06/2017; Data de Registro: 08/06/2017) Insta salientar que 

a presente decisão tão somente sobreleva, no caso concreto, a dignidade 

da pessoa humana, a função social da propriedade e a isonomia, frente a 

um dano, aparentemente, já consolidado. Por fim, no que se refere ao 

dano moral, já decidiu o STJ que “mero aborrecimento, dissabor, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral” 

(REsp 689213/RJ, rel. Ministro Jorge Scartezzini, DJ de 11.12.2006). Não 

havendo que se falar na indenização, portanto devendo ser indeferida. 

Diante do exposto, RESOLVO O MÉIRTO, com fundamento no art. 487, I do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para determinar que 

a ré providencie o fornecimento de água potável no imóvel do autor, no 

prazo de 10 (dez) dias sob pena de multa diária no importe de R$ 100,00 

(cem reais) por dia descumprimento, limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais). - Julgar IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para 

que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz 

leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza 

de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000046-81.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE BEM C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por FERNANDO DE SOUZA 

PIRES em face de VIVO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 

e 162 do FONAJE. Fundamento e decido. Passo ao julgamento do feito, 

nos termos do artigo 355, inc. II, do Código de Processo Civil. No que diz 

respeito à preliminar de inépcia da inicial, por ausência de documentos 

indispensável, tal pedido não merece acolhimento, uma vez que a parte 

autora anexou comprovante de endereço atual em nome de sua genitora 

(id. 11621021). Não merece prosperar a alegação de ausência de 

documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de negativação 

retirado de site e não original emitido pela CDL, posto que, a reclamada 

poderia ter anexado aos autos provas de que o referido documento é 

falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras alegações. 

Passo a análise do mérito. Pleiteia a reclamante indenização por danos 

morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades 

de proteção ao crédito, devido a um débito que não reconhece. No 

documento acostado à inicial ficou demonstrada a negativação do nome 

da reclamante pela reclamada. A reclamada contesta, informando que o 

débito ensejador da negativação, é decorrente de contrato firmado com o 

reclamante. Aduz, que a negativação é legítima, ante a inadimplência da 

parte reclamante. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa ré em relação ao autor. Destarte, conquanto tenha a reclamada 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 
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não apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito 

que motivou a negativação. Não há nos autos nenhum documento 

assinado pelo reclamante, áudio de ligação, número de contrato ou 

protocolo, a fim de comprovar a relação jurídica entre as partes, 

presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na inicial. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da 

reclamante para a referida contratação. A inserção do nome do 

reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus 

serviços. Assim, não comprovada à legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito oriundo da negativação indevida, e a 

reparação pelos danos suportados é medida que se impõe. No tocante 

aos danos morais, não há olvidar que, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há 

que há violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a 

efetiva comprovação da materialização do dano. Além do mais, é sempre 

útil repetir que a responsabilidade que incide sobre o produtor ou o 

fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do 

risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os 

riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem manifestado as Turmas 

Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. 

CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do 

consumidor em cadastro de restrição ao crédito resulta em ofensa à 

imagem e reputação, causando desconforto moral apto a ensejar 

compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do prejuízo. II – O 

valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios 

de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições 

econômicas das partes envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o 

caráter punitivo da medida e o não enriquecimento sem causa da parte 

ofendida. III - O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos 

morais decorrentes da relação contratual é a data da citação. IV – 

Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao 

recurso da ré.(TJ-DF - APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. TELEFONIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA 

TURMA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/07/2013); A obrigação de 

indenizar deve ser reconhecida, embora não nos moldes postulados 

inicialmente, diante do risco de se concretizar, em seu favor, ilícito 

enriquecimento, posto que a parte reclamante conta com outras restrições 

comerciais posteriores a que está sendo discutida neste feito, razão pela 

qual não se aplica a Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, somente 

devem ser levadas em considerações as outras inscrições para fixar o 

quantum indenizatório em consideração os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, de modo a evitar enriquecimento ilícito. Pelo exposto, 

RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

formulada na inicial, par: - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido 

nos autos, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por 

qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 

desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a título de 

dano moral/imaterial, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 

9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.
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Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000047-66.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE BEM C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por FRANCISCO DAVID 

DOS REIS BRITO em face de VIVO S.A. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados 

nº161 e 162 do FONAJE. Fundamento e decido. Passo ao julgamento do 

feito, nos termos do artigo 355, inc. II, do Código de Processo Civil. No que 

diz respeito à preliminar de inépcia da inicial, por ausência de documentos 

indispensável, tal pedido não merece acolhimento, uma vez que o 

comprovante de endereço não é documento indispensável ao julgamento 

da controvérsia trazida ao conhecimento desse juízo. Sendo necessária 

apenas a simples indicação da residência, conforme preceitua o art. 319, 

II, do Novo Código de Processo Civil. Não merece prosperar a alegação de 

ausência de documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de 

negativação retirado de site e não original emitido pela CDL, posto que, a 

reclamada poderia ter anexado aos autos provas de que o referido 

documento é falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras 

alegações. Passo a análise do mérito. Pleiteia a reclamante indenização 

por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no cadastro 

das entidades de proteção ao crédito, devido a um débito que não 

reconhece. No documento acostado à inicial ficou demonstrada a 

negativação do nome da reclamante pela reclamada. A reclamada 

contesta, informando que o débito ensejador da negativação, é decorrente 

de contrato firmado com o reclamante. Aduz, que a negativação é legítima, 

ante a inadimplência da parte reclamante. Alega ainda, ausência de 

responsabilidade civil da empresa ré em relação ao autor. Destarte, 

conquanto tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 
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reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a existência do débito que motivou a negativação. Não há nos 

autos nenhum documento assinado pelo reclamante, áudio de ligação, 

número de contrato ou protocolo, a fim de comprovar a relação jurídica 

entre as partes, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na 

inicial. A reclamada afirma a existência do débito, mas nada, nenhuma 

evidência, por mínima que seja, apresentou neste sentido. A contestação 

é estéril de prova, nada foi juntado aos autos que comprovasse a 

existência ou origem do débito. O que foi juntado ao feito foi meras 

reproduções das telas do sistema de informática. Infere-se, portanto, que 

ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da reclamante para a 

referida contratação. A inserção do nome do reclamante nas entidades de 

proteção ao crédito é fato incontroverso. Restando caracterizada a falha 

e a abusividade na prestação de seus serviços. Assim, não comprovada 

à legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito oriundo 

da negativação indevida, e a reparação pelos danos suportados é medida 

que se impõe. No tocante aos danos morais, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Além do mais, é sempre útil repetir que a responsabilidade que 

incide sobre o produtor ou o fornecedor de bens de consumo é objetiva e 

configura-se independentemente da caracterização da culpa, sendo 

suficiente o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, 

neste caso, presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem 

manifestado as Turmas Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A 

inclusão do nome do consumidor em cadastro de restrição ao crédito 

resulta em ofensa à imagem e reputação, causando desconforto moral 

apto a ensejar compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do 

prejuízo. II – O valor da compensação por danos morais deve ser 

informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, 

observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a 

natureza, a extensão do dano, o caráter punitivo da medida e o não 

enriquecimento sem causa da parte ofendida. III - O termo inicial dos juros 

de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes da relação 

contratual é a data da citação. IV – Negou-se provimento ao recurso do 

autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.(TJ-DF - APC: 

20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELEFONIA. 

DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO 

PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA TURMA. SENTENÇA 

REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)(TJ-RS - Recurso Cível: 

71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 15/07/2013); A obrigação de indenizar deve ser 

reconhecida, embora não nos moldes postulados inicialmente, diante do 

risco de se concretizar, em seu favor, ilícito enriquecimento, posto que a 

parte reclamante conta com outras restrições comerciais posteriores a 

que está sendo discutida neste feito, razão pela qual não se aplica a 

Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, somente devem ser levadas 

em considerações as outras inscrições para fixar o quantum indenizatório 

em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de 

modo a evitar enriquecimento ilícito. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, 

par: - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, devendo 

a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do 

trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao 

TRIPLO do importe que exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada 

indenizar o reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que 

surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, 

na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 40467 Nr: 870-12.2011.811.0088

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDA OLIVEIRA DE MIRANDA, PAULINO CAETANO 

DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DIRCEU DOMINGOS DEBONI, MIRIAN 

LEDA ROVEDA DEBONI, DARVIL JOSE CARON, DIVA DOMINGA DEBONI 

CARON, DILA DEBONI MARINS, DIRCEMA MARIA BEIRA DA SILVA, JORGE 

CLAYTON PETRY, ELIZETI REGINA BUZZO PETRY, LUIZ ANTONIO PETRY, 

MARA HELENA SPULDARO PETRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de usucapião extraordinária movida por Ivanilda Oliveira 

de Miranda e seu esposo, em face de Antonio Dirceu Domingos Deboni e 

outros.

A inicial foi emendada às fls. 95/96.

A exordial foi recebida e o pedido liminar indeferido. Determinou-se a 

realização das citações e intimações pertinentes (fls. 98/100).

Pedido de reconsideração à fls. 103/107.

 Ato contínuo, determinou-se a realização de perícia (fls. 114).

Às fls. 203, foi ordenada a suspensão do feito, ante o falecimento de uma 

das requeridas.

 Distribuiu-se o processo de habilitação código 54296, o qual foi julgado 

procedente. A sentença foi alvo de embargos declaratórios, não 

recebidos (fls. 55).

 Ato contínuo, a parte embargante peticionou rogando pela modificação da 

sentença de fls. 55, arguindo a tempestividade dos embargos outrora 

apresentados. A parte autora, por sua vez, rogou pelo desentranhamento 

de citada petição.
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 Nesta data, foi proferida decisão nos autos código 54296.

 Traslade-se cópia da decisão proferida no processo código 54296 para 

estes autos.

 No mais, diga a parte autora sobre o pedido de fls. 257/258, em quinze 

dias.

 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 40450 Nr: 853-73.2011.811.0088

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO PEDRO DA SILVA, MARIA ABADIA DE 

QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DIRCEU DOMINGOS DEBONI, MIRIAN 

LEDA ROVEDA DEBONI, DARVIL JOSE CARON, DIVA DOMINGA DEBONI 

CARON, DILA DEBONI MARINS, DIRCEMA MARIA BEIRA DA SILVA, JORGE 

CLAYTON PETRY, ELIZETI REGINA BUZZO PETRY, LUIZ ANTONIO PETRY, 

MARA HELENA SPULDARO PETRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de usucapião extraordinária movida por Reginaldo Pedro 

da Silva e sua esposa, em face de Antonio Dirceu Domingos Deboni e 

outros.

A inicial foi emendada às fls. 106/107.

A exordial foi recebida e o pedido liminar indeferido. Determinou-se a 

realização das citações e intimações pertinentes (fls. 108/110).

Pedido de reconsideração às fls. 113/117.

 Às fls. 260, foi ordenada a suspensão do feito, ante o falecimento de uma 

das requeridas.

 Distribuiu-se o processo de habilitação código 54292, o qual foi julgado 

procedente. A sentença foi alvo de embargos declaratórios, não 

recebidos (fls. 55).

 Ato contínuo, a parte embargante peticionou rogando pela modificação da 

sentença de fls. 55, arguindo a tempestividade dos embargos outrora 

apresentados. A parte autora, por sua vez, rogou pelo desentranhamento 

de citada petição.

 Nesta data, foi proferida decisão nos autos código 54292.

 Traslade-se cópia da decisão proferida no processo código 54292 para 

estes autos.

 No mais, diga a parte autora sobre o pedido de fls. 314/315, em quinze 

dias, em cumprimento ao disposto no artigo 10, do Código de Processo 

Civil.

 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 52466 Nr: 1235-95.2013.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS VIAL DA ROCHA, JOZIANDERÇON 

FEITOZA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR AUGUSTO LIMA DO 

NASCIMENTO - OAB:6.821-B, WAINER WILLIANS DE FIGUEIREDO 

FORTES - OAB:14.614

 Vistos etc. Cuida-se de ação penal na qual os réus Jozianderçon Feitoza 

Viana e Lucas Vial da Rocha foram denunciados como incursos nas 

penas dos art. 331 e 329, do Código Penal. A denúncia foi recebida em 20 

de setembro de 2013.Os réus foram citados (fls. 76).Os crimes, em tese, 

praticados pelos acusados possuem pena máxima abstratamente 

cominadas de 2 anos.Pois bem. O artigo 109, V do Código Penal está 

assim disposto: “A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença 

final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo 

máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: 

(...); V – em 4 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a um 1 (um) ano 

ou, sendo superior, não excede a 2 (dois).”Desta forma, considerando 

que o recebimento da denúncia, único ,marco interruptivo da prescrição, 

ocorreu há mais de 4 (quatro) anos, tenho que se operou a prescrição da 

pretensão punitiva em abstrato.Isso posto, com esteio nos artigos 107, 

inciso IV, 109, inciso V, do Código Penal, DECRETO A EXTINÇÃO DA 

PUNIBILIDADE dos réus JOZIANDERÇON FEITOZA VIANA E LUCAS VIAL 

DA ROCHA, em face da ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva.Dou esta por publicada e as partes por intimadas, vez que 

trata-se de sentença proferida em audiência.Registre-se. Solicite-se a 

devolução de eventual carta precatória expedida, independente de 

cumprimento.Ante a ausência de Defensoria Pública, fora nomeado para 

patrocinar a defesa do réu Lucas Vial da Rocha, o Dr. Wainer Williams de 

Figueiredo Fortes (fls. 88). Nos termos do artigo 22, § 1º, do Estatuto da 

OAB, fixo honorários advocatícios em seu favor, em 10 (dez) URH, que 

deverão ser custeados pelo Estado de Mato Grosso, mediante expedição 

de certidão para cobrança. Anote-se no relatório de acordo com o 

Provimento n° 09/2007 da CGJ e capítulo I, Sessão 12, da CNGC, feitas as 

comunicações semestrais devidas. Sirva-se a presente como certidão 

para cobrança de honorários (devidamente selada).Sem 

custas.Transitada em julgado, certifique-se. Cumpram-se as demais 

diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 40453 Nr: 856-28.2011.811.0088

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO FERREIRA LIMA, IZONETE APARECIDA 

WANDRESEN LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DIRCEU DOMINGOS DEBONI, MIRIAN 

LEDA ROVEDA DEBONI, DARVIL JOSE CARON, DIVA DOMINGA DEBONI 

CARON, DILA DEBONI MARINS, DIRCEMA MARIA BEIRA DA SILVA, JORGE 

CLAYTON PETRY, ELIZETI REGINA BUZZO PETRY, LUIZ ANTONIO PETRY, 

MARA HELENA SPULDARO PETRY, ANTONIO CARLOS MARINS, BANCO 

DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO PROENÇO BRANCO 

FILHO - OAB:11.615/PR, ANTONIO CELSO CAVALCANTI DE 

ALBUQUERQUE - OAB:5.026/PR, Carolina Pereira Tomé Wichoski - 

OAB:MT/18.603/B, DAVID CLEMENTE RUDY - OAB:14787, EDGARD 

CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE NETO - OAB:32.326/PR, GISLAINE 

CRISPIM DE FARIA CRUZ - OAB:MT/16988, Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16.691-A/MT

 Nos termos da determinação de fls. 513/514, intimo o requerido ANTÔNIO 

CARLOS MARINS, por seu advogado, para que complemente as 

informações relacionadas à representação do Espólio de Dila Deboni 

Marins, no prazo de 30 (trinta) dias, o qual poderá ser alargado mediante 

pedido fundamentado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55657 Nr: 2111-16.2014.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILDO MODULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNI JOSÉ ZEFERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Georgia Pinto Dias Leite - 

OAB:10298

 Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Leonildo Módulo 

em desfavor de Osni José Zeferino.Relata a parte autora que entabulou 

negócio com o requerido, consistente na compra de um imóvel rural, 

medindo 20.000m², constituído pelas parciais nº 05 da Quadra A, nº 06 da 

Quadra A, nº 05 da Quadra G e nº 06 da Quadra G, sendo acordado que 

após o pagamento integral do valor, o requerido deveria providenciar a 

documentação necessária para a regularização imobiliária do 

imóvel.Aduziu que após o pagamento integral do avençado o requerido 

não cumpriu com o contratado, estando pendente a regularização 

imobiliária.Requereu, ao final, a concessão de medida liminar, a fim de que 

fosse determinada a expedição de ofício do Cartório de Registro de 

imóveis, averbando-se na matrícula do imóvel descrito na inicial a 
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existência da presente demanda, bem como que seja determinada a 

indisponibilidade do bem.Juntou documentos (fls. 11/30).Recebida a 

petição inicial, o pedido liminar foi indeferido (fls. 37/37-v).Citado (fl. 67), o 

requerido apresentou contestação às fls. 43/46. Narrou que o autor não 

quitou com a integralidade do débito, agindo com má-fé ao intentar com a 

demanda. Juntou documentos (fls. 47/ 52).Impugnação a contestação às 

fls. 54/65.Intimadas para especificarem as provas que pretendem 

produzir, a parte autora requereu a produção de prova testemunhal.É o 

breve relato.Não há preliminares a serem analisadas. Portanto, DECLARO 

O FEITO SANEADO.Para tanto, defiro a produção de prova oral pelas 

partes. Defiro, ainda, a produção de prova documental, por meio dos 

documentos já apresentados pelas partes.CONCEDO o prazo comum de 

15 (quinze) dias para que as partes apresentem o rol de testemunhas (art. 

357, §4º, CPC). Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 

14 de agosto de 2018, às 13 horas e 30 minutos . Justifico a data em 

razão da lotada pauta de audiências. Intimem-se as partes, por seus 

advogados, com as advertências legais. Deverão os advogados se 

atentarem ao teor do disposto no artigo 455, CPC, quanto à produção da 

prova testemunhal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 59974 Nr: 539-54.2016.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA DE ARAUJO SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCATUR - EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE 

TRANSPORTE E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:43953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE INGLEZ DA SILVA - 

OAB:69711-PR, JÔNATAS CASALLI BETTO - OAB:47789

 Nos termos da legislação vigente intimo as partes para especificarem as 

provas que eventualmente pretendam produzir, justificando concretamente 

a pertinência de cada uma, sob pena de indeferimento, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-29.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ERON MARCOS CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA OAB - RJ203658-O (ADVOGADO)

MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES OAB - MT7443/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO ARIPUANÃ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ARIPUANÃ CERTIDÃO Nos termos da 

legislação vigente, intimo a parte autora para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 28 de agosto de 2018 às 13h30min, na 

sala de audiências de conciliação deste fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010163-25.2015.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ISLONY LARSON GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010163-25.2015.8.11.0088. REQUERENTE: ISLONY LARSON 

GONCALVES DA SILVA REQUERIDO: OI S.A Vistos. Considerando o 

pedido de produção de prova testemunhal pela parte autora (id 8878783), 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de outubro de 

2018, às 14 horas. Consigno, ainda, que a parte autora deverá trazer 

suas testemunhas independentemente de intimação. Intimem-se as partes, 

por seus procuradores. Cumpra-se. Diligências necessárias. Aripuanã, 05 

de junho de 2018. (assinada digitalmente) DAIANE MARILYN VAZ Juíza 

Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010037-43.2013.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL RAMOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVES MARQUES COUTINHO OAB - MT0007825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI/BRASIL TELECOM S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010037-43.2013.8.11.0088. REQUERENTE: DORIVAL RAMOS DOS 

SANTOS REQUERIDO: OI/BRASIL TELECOM S.A Vistos. Intimem-se as 

partes, informando-as do retorno dos autos a esta Comarca, bem como 

para que requeiram o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Aripuanã, 06 de junho de 2018. (assinada digitalmente) DAIANE MARILYN 

VAZ Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010148-22.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES OAB - MT0014614A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELINA LINDQUIST MATEUS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010148-22.2016.8.11.0088 EXEQUENTE: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES EXECUTADO: CELINA LINDQUIST MATEUS Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial perante o 

Juizado Especial. A parte ré foi citada (id 9003300), mas não se 

manifestou. Intimada, a parte exequente requereu a desistência da ação. 

É, em síntese, o relatório. Vieram os autos conclusos para sentença. 

FUNDAMENTAÇÃO De acordo com o enunciado nº 90 do FONAJE - Fórum 

Nacional dos Juizados Especiais Cíveis, in verbis, "A desistência do autor, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo 

sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento". Estabelece o art. 485, inc. VIII do CPC que o 

processo será extinto sem julgamento de mérito quando o juiz homologar a 

desistência da ação. No caso não há impedimento para homologação da 

desistência. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inc. VIII 

do CPC e Enunciado nº 90 do FONAJE, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da lei 9.099/95. PUBLIQUE-SE. 

REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. Anoto que, nos termos do artigo 19, parágrafo 

segundo, da Lei 9.099/95, as partes comunicarão ao Juízo as mudanças 

de endereço ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as 

intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da 

comunicação. Oportunamente, arquivem-se. Demais diligências 

necessárias. Aripuanã, 16 de maio de 2018. Daiane Marilyn Vaz Juíza 

Substituta (assinada digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010053-89.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ANTONIO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. F. GONCALVES - ME (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ARDUINI AZOLINI OAB - MT0021673A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Numero do Processo: 

8010053-89.2016.8.11.0088 REQUERENTE: JORGE ANTONIO DE 

CARVALHO REQUERIDO: R. F. GONCALVES - ME Vistos etc. Defiro o 

pedido do advogado do autor e concedo o prazo de 05 (cinco) dias para 

apresentação de justificativa, devidamente comprovada, da ausência do 

promovente na audiência de conciliação. Decorrido o lapso temporal, com 

ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e retornem conclusos para 

deliberações. Cumpra-se. Diligências necessárias. Aripuanã, 18 de maio 

de 2018. Daiane Marilyn Vaz Juíza Substituta (assinada digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010090-82.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA PAES PEREIRA OAB - MT0022159A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Numero do Processo: 

8010090-82.2017.8.11.0088 REQUERENTE: JOSE RODRIGUES 

GONCALVES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Intimem-se as partes para especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando a necessidade, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de julgamento do feito. Cumpra-se. Às 

providências. Aripuanã, 16 de maio de 2018. Daiane Marilyn Vaz Juíza 

Substituta (assinada digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000020-91.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIRO GIRARDI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA PAES PEREIRA OAB - MT0022159A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS LIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000020-91.2018.8.11.0088; Parte Autora: ALTAMIRO GIRARDI JUNIOR 

Parte Ré: FRANCISCO DE ASSIS LIRA Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A ação monitória nada mais é do 

que um procedimento especial de cobrança, no qual a parte requerente 

deve apresentar prova escrita do seu crédito. O devedor é intimado para 

apresentar embargos monitórios, os quais tramitam segundo o 

procedimento ordinário do CPC. Ao final, caso vitorioso, o credor obtém um 

título executivo. Tendo em vista os contornos necessários à tutela do 

direito material estampado, o legislador reservou rito especial à ação 

monitória, o qual se encontra disciplinado nos artigos 700 e seguintes do 

CPC. Justamente em razão da especialidade do rito, há patente 

incompatibilidade com o procedimento sumaríssimo da Lei n. 9.099/95, 

motivo pelo qual foge deste Juizado Especial Cível a competência para 

processar e julgar a lide trazida à baila. Não é outro o entendimento dos 

Tribunais: JECCRS-0104893) RECURSO INOMINADO. AÇÃO MONITÓRIA. 

CHEQUE. RITO ESPECIAL. ART. 700 DO NCPC. INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. APLICAÇÃO DO ART. 51, INCISO II, DA LEI 

9.099/95. EXTINÇÃO DA AÇÃO. PROCESSO EXTINTO, DE OFÍCIO. 

RECURSO PREJUDICADO. (Recurso Cível nº 71006991731, 1ª Turma 

Recursal Cível dos Juizados Especiais/RS, Rel. Mara Lúcia Coccaro 

Martins Facchini. j. 29.08.2017, DJe 04.09.2017). JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. RITO ESPECIALÍSSIMO. 

ADAPTAÇÃO AO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 

IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO 

NEM CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1. Na hipótese, inaplicável a jurisprudência colacionada à fl. 

18, que não analisou a compatibilidade de processamento da ação 

monitória com o rito dos juizados especiais cíveis estabelecido pela Lei 

9.099/95. 2. Conforme texto legal específico, a ação monitória tem rito 

próprio que não se adapta ao rito dos Juizados Especiais Cíveis. É que 

nas ações cíveis propostas perante o Juizado especial, quando o autor 

ingressa com a ação, já é intimado para audiência conciliatória e, 

paralelamente, o réu é citado e intimado para esta mesma audiência 

conciliatória, que preferencialmente deve ser una, cumulando a instrução 

e julgamento em atendimento ao princípio da celeridade. Abrem-se três 

caminhos: a) as partes conciliam e o processo é extinto com julgamento do 

mérito; b) as partes conciliam, mas fazem opção por juízo arbitral, que se 

encarregará de instruir o processo e oferecer laudo arbitral para 

homologação pelo juiz togado; c) as partes não conciliam e prossegue-se 

na instrução e julgamento do feito por juiz togado. Este é o caminho natural 

das ações cognitivas cíveis em sede dos juizados especiais. 3. E por 

força do que prescrevem os artigos 1.102b e 1.102c do Código de 

Processo Civil, o juiz não poderá modificar o rito da monitória para 

adaptá-la ao rito da Lei 9.099/95, eis que naquela ação, estando a petição 

inicial devidamente instruída, o juiz deferirá de plano a expedição de 

mandado de pagamento ou de entrega da coisa, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sendo que dentro deste prazo o réu poderá oferecer embargos, os 

quais suspenderão a eficácia do mandado inicial. Se não forem opostos 

embargos, se constituirá, de pleno direito, o título executivo judicial, 

ocasião em que o mandado inicial será convertido em mandado executivo, 

prosseguindo-se para a expropriação de bens do devedor e satisfação do 

crédito exigido. 4. A flagrante diferença do rito da ação monitória com o 

rito da ação de cognição submetida ao rito dos juizados especiais cíveis 

impede seu processamento nesta sede especial. Neste sentido Acórdão 

nr. 329014, 20080110097309ACJ, Relator: ALFEU MACHADO, 2ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Publicado no DJE: 

14/11/2008. Pág.: 108, e Acórdão nr. 192531, 20030110884390ACJ, 

Relator: TEOFILO CAETANO, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, Publicado no DJU SECAO 3: 31/05/2004. Pág.: 54. 5. 

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma 

do art. 46, da Lei nº 9.099/95. Sem custas adicionais e sem condenação 

em honorários advocatícios à falta de contrarrazões. . (TJ-DF 

20120310280242ACJ, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 1ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de 

Julgamento: 05/02/2013, Publicado no DJE: 14/02/2013. Pág.: 240). 

Denota-se patente incompatibilidade de processamento, eis que o rito da 

ação monitória não comporta adaptação ao procedimento adotado na Lei 

n. 9.099/95, sem que haja a sua completa descaracterização. Nesta 

senda, tendo em vista a ausência do pressuposto processual da 

competência, a extinção do presente feito é a medida que se impõe ao 

caso. Ante o exposto, com fulcro no art. 51, II, da Lei n. 9.099/95, c.c. art. 

485, IV, do CPC, JULGO EXTINTA a presente ação, SEM RESOLVER O 

MÉRITO. DESCABE CONDENAÇÃO ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios de sucumbência, na forma do art. 55, caput, da Lei n. 

9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE. PUBLIQUE-SE. 

REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. Caso a parte requerida ainda não tenha sido 

citada, dispenso sua intimação da presente sentença. Oportunamente, 

arquive-se. Às providências. Aripuanã, 17 de maio de 2018. DAIANE 

MARILYN VAZ Juíza Substituta (assinada digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010120-59.2013.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILEI CHAVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVES MARQUES COUTINHO OAB - MT0007825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPRAMAIS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT0005476S-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Numero do Processo: 

8010120-59.2013.8.11.0088 REQUERENTE: JUCILEI CHAVES DOS 

SANTOS REQUERIDO: COMPRAMAIS REPRESENTACAO COMERCIAL 

LTDA - ME Vistos etc. Intime-se a parte autora, por sua advogada, do 

retorno dos autos a esta Comarca, bem como para que requeira o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Intime-se. 
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Cumpra-se, expedindo necessário. Às providências. Aripuanã, 18 de maio 

de 2018. DAIANE MARILYN VAZ Juíza Substituta (assinada digitalmente)

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 66433 Nr: 1965-31.2017.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orivaldo Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO- SEFAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN ADRIANA RODRIGUES 

CONTI - OAB:21998/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº. 56/2007-CGJ, e 

tendo em vista que o Requerido apresentou contestação no prazo legal, 

impulsiono os autos à expedição de matéria para imprensa, a fim de que 

intime-se a parte autora para que impugne a Contestação no prazo de 15 

(quinze) dias.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38815 Nr: 1002-90.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA REWADI TSIHORIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, IANDRA SANTOS MORAIS - OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da 

parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, 

para:a)Declarar anulado o contrato de empréstimo consignado nº 

841666819, objeto da lide;b)Condenar o requerido à repetição do indébito, 

devendo este ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$ 10,08 

(dez reais e oito centavos), com a incidência de juros de 1% ao mês a 

partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada 

desconto realizado (Súmula 43, STJ);c)Diante da sucumbência mínima da 

parte requerida, condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da 

causa, nos termos do art. 85, §2°, c/c art. 86, parágrafo único, do CPC; no 

entanto, SUSPENDO a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3°, do 

CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37715 Nr: 252-88.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ÕMOREH’O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:4215

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da 

parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, 

para:a)Declarar anulado o contrato de empréstimo consignado nº 

0123277978440, objeto da lide;b)Condenar o requerido à repetição do 

indébito, devendo este ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$ 

32,31 (trinta e dois reais e trinta e um centavos), com a incidência de juros 

de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a 

partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ);c)Diante da 

sucumbência mínima da parte requerida, condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, c/c art. 86, 

parágrafo único, do CPC; no entanto, SUSPENDO a exigibilidade, nos 

termos do art. 98, §3°, do CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37754 Nr: 285-78.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTILIA REWAPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte autora, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:a)Declarar 

anulado o contrato de empréstimo consignado nº 598714987, objeto da 

lide;b)Condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este 

ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$ 1.346,18 (mil trezentos 

e quarenta e seis reais e dezoito centavos), com a incidência de juros de 

1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a 

partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ);c)Condenar o 

requerido ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, 

no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária pelo 

INPC, a partir desta data, 11/06/2018 (Súmula 362, STJ), e incidência de 

juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato, 07/04/2012, conforme 

documento de fls. 22-v/23 (Súmula 54, STJ);d)Condenar o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários, os quais fixo em 10% 

do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2º 

do CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34759 Nr: 412-84.2015.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL MESSIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC, informo a 

parte autora o retorno dos autos da Instância Superior, bem como intimo 

para no prazo de 10 (dez) dias manifestar no feito, sob pena de 

arquivamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32192 Nr: 1933-35.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO ANTUNES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC, informo a 

parte autora o retorno dos autos da Instância Superior, bem como intimo 

para no prazo de 10 (dez) dias manifestar no feito, sob pena de 

arquivamento
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 24923 Nr: 1048-60.2009.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADALENA BATISTA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, RAFAEL 

PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC, informo a 

parte autora o retorno dos autos da Instância Superior, bem como intimo 

para no prazo de 10 (dez) dias manifestar no feito, sob pena de 

arquivamento

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41534 Nr: 304-50.2018.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALO PEREIRA DE SOUZA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BATISTA DE FARIA 

- OAB:/GO 48315

 Vistos, etc.

Despacho->Mero Expediente

Intime-se a defesa para apresentar as alegações finais no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Após, concluso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42598 Nr: 949-75.2018.811.0110

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GONÇALO PEREIRA DE SOUZA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com Resolução do Mérito->Improcedência

Vistos, etc.

Trata-se de requerimento de instauração de incidente de insanidade 

mental protocolado pela defesa do denunciado GONÇALO PEREIRA DE 

SOUZA NETO, devidamente qualificado.

Afirma a defesa técnica que o denunciado foi diagnosticado com a 

enfermidade denominada distúrbios da atividade e da atenção (defict de 

atenção- CID F 90.0) e, por esta razão, requer seja realizado exame de 

insanidade mental para aferir se no suposto momento da prática delitiva 

(art. 155,§4°, inciso I e IV, c/c §1º, do Código Penal em concurso material 

com o art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente) o acusado 

tinha discernimento de seus atos.

Com vista, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido 

(fls. 71/73).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A instauração de incidente de insanidade mental encontra previsão no 

artigo 149 e seguintes do Código de Processo Penal e tem cabimento 

quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado.

Da leitura do mencionado dispositivo legal, depreende-se que a 

implementação do incidente não é automática ou obrigatória, dependendo 

da existência de dúvida plausível acerca da higidez mental do acusado.

 O pedido da defesa fundamenta-se na ação de obrigação de fazer 

(processo n° 758-98.2016.811.0110), a qual tramitou nesta comarca tendo 

sido o feito sentenciado e transitado em julgado, relatando que o acusado 

é portador de transtornos hipercinéticos, apresentado distúrbios de 

atividades e atenção, referente ao CID F90.0. Relata ainda que desde a 

infância do acusado apresenta comportamento estranho ao indicado para 

sua idade. Necessitando de tratamento de saúde médica especializado 

com médico psiquiatra.

 Pois bem.

 Diante do contexto probatório apresentado, entendo que a Defesa não 

trouxe aos autos elementos indicativos concretos, ou indícios razoáveis, 

de que o acusado, no momento dos fatos, não compreendia o caráter 

ilícito da suposta conduta ou fosse incapaz de se determinar de acordo 

com esse entendimento.

 A defesa apenas trouxe copia dos documentos do processo n° 

758-98.2016.811.0110, código: 37515, datado no ano de 2016, que, como 

já descrito, informa o CID F90.0, que descreve déficit de atenção, 

possuindo como descrição:

 “Grupo de transtornos caracterizados por início precoce (habitualmente 

durante os cinco primeiros anos de vida), falta de perseverança nas 

atividades que exigem um envolvimento cognitivo, e uma tendência a 

passar de uma atividade a outra sem acabar nenhuma, associadas a uma 

atividade global desorganizada, incoordenada e excessiva(...)Estes 

transtornos se acompanham freqüentemente de um déficit cognitivo e de 

um retardo específico do desenvolvimento da motricidade e da linguagem. 

As complicações secundárias incluem um comportamento dissocial e uma 

perda de auto-estima ”.

Em seu interrogatório, perante a autoridade policial, verifica-se que o 

acusado manifestou desejo de permanecer calado, não sendo relatado 

por nenhum dos policiais condutores qualquer confusão mental 

apresentada pelo acusado, nem resistência no momento da sua prisão. 

Ademais, na audiência de custódia (fl. 63), o acusado conseguiu precisar 

com riquezas de detalhes as circunstâncias em que se dera a sua prisão.

Nesse cenário, saliente-se que para a instauração de incidente de 

insanidade mental é preciso que a dúvida a respeito da sanidade mental do 

acusado ou do indiciado seja razoável, demonstrativa de efetivo 

comprometimento da capacidade de entender o ilícito ou determina-se 

conforme esse entendimento.

Crimes graves, réus reincidentes ou com antecedentes, ausência de 

motivo para o cometimento da infração, narrativas genéricas de 

testemunhas sobre a insanidade do réu, entre outras situações correlatas, 

não são motivos suficientes para a instauração de incidente.

O entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do 

Superior Tribunal de Justiça é de que o exame médico-legal previsto no 

artigo 149, do CPP, só deve ser realizado quando houver fundada dúvida 

acerca da higidez mental do acusado, observe-se:

 “RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – 

SENTENÇA CONDENATÓRIA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE 

INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – IRRESIGNAÇÃO 

– PRETENDIDA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA 

– IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À 

SANIDADE MENTAL DO RÉU – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA 

– APELO DESPROVIDO. 1. À instauração do incidente de insanidade 

mental, não basta o requerimento, tampouco a mera alegação de 

perturbação mental, sendo imperiosa a existência de dúvida plausível 

acerca da higidez psíquica do acusado. (Ap 159387/2014, DES. ALBERTO 

FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

01/04/2015, Publicado no DJE 09/04/2015) (grifo nosso)

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE 

VULNERÁVEL. NULIDADE DO JULGAMENTO DO WRIT ORIGINÁRIO. 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DO PACIENTE PARA A RESPECTIVA SESSÃO. 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO. EIVA NÃO CONFIGURADA. 1. Não 

havendo prévio requerimento expresso por parte do advogado do 

recorrente, não há que se falar em nulidade do julgamento de habeas 

corpus realizado em sessão cuja data não lhe foi cientificada. Enunciado 

n.º 431 da Súmula do STF. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA PELO 

INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE 

INSANIDADE MENTAL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS ACERCA DA SAÚDE 

DO RECORRENTE. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 149 do Código de Processo Penal, 

"quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz 

ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, 

do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, 

seja este submetido a exame médico-legal". 2. Da leitura do mencionado 

dispositivo legal, depreende-se que a implementação do exame não é 

automática ou obrigatória, dependendo da existência de dúvida plausível 

acerca da higidez mental do acusado. Doutrina. Precedentes do STJ e do 
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STF. 3. Na hipótese em apreço, tendo as instâncias de origem, a partir da 

análise do conjunto fático-probatório, consignado inexistirem nos autos 

quaisquer dúvidas acerca da sanidade do recorrente, asseverando que 

em nenhum momento do processo ele teria demonstrado ser portador de 

qualquer deficiência mental ou distúrbio que comprometesse a sua 

capacidade de compreensão dos fatos que lhe foram imputados, não há 

que se falar em necessidade de instauração de incidente de insanidade 

mental. 4. Recurso improvido. (STJ - RHC: 36996 ES 2013/0116088-3, 

Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 21/05/2013, T5 - 

QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2013)

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, INDEFIRO o pedido de instauração de incidente de 

insanidade mental e, por conseguinte, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

disposta na inicial.

Intimem-se.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Transitada em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42085 Nr: 684-73.2018.811.0110

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASCARG - Associação de Proteção entre os Amigos 

Transportadores de Carga do Estado de Minas Gerais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELINO DA COSTA BRITO, MAX KENNEDY 

DE SOUZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARIA DE PAULA 

MASCARENHAS - OAB:86855

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Diante da certidão retro, devolva-se a 

presente missiva ao juízo deprecante com as devidas homenagens de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38571 Nr: 833-06.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO WARUTAWARI XAVANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38824 Nr: 1010-67.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA PE’EIWE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38822 Nr: 1008-97.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA PE’EIWE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41884 Nr: 505-42.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSALINA TSINHÕTSE EDZAPARIHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38549 Nr: 815-82.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANSELMO UTSEY'RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 1516 Nr: 629-45.2006.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PIRES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - OAB:4254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:13.521-A/MT

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e da CNGC, impulsiono estes autos 

para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte autora 

para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de justiça, quantia 

esta que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação. Intormo desde já, que o valor a ser recolhido 

é PARA cumprimento de mandado na zona rural do municipio, região do 

Banco Safra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42059 Nr: 664-82.2018.811.0110

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO FREIRE DE ANDRADE, ENEDILO 

PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:2835A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e da CNGC, impulsiono estes autos 

para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte autora 

para efetuar pagamento de guia para distribuição de Carta Precatória, na 

Comarca de Nova Xavantina-MT, BEM COMO EFETUAR pagamento de 

diligência para cumprimento de mandado na Zona Rural do municpio, 

Região do PATEIRO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva
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 Cod. Proc.: 19842 Nr: 822-60.2006.811.0110

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MIGUEL PRUDENTE ROTUNDO, MARIA INES 

ROTUNDO CARNEIRO, MARLI PRUDENTE ROTUNDO, ROGERIO PRUDENTE 

ROTUNDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MENDES PRUDENTE, MARIA DE 

LOURDES ALVES PRUDENTE, CELMO DE MELO E SOUZA, FERNANDO 

RODRIGUES REZENDE, VANDA DE CARVALHO BARBOSA, BERTIER DA 

SILVA FILHO, ANTONIO OSCAR VADEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO VALERIANO DOS 

PASSOS - OAB:2895-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GECIONE DIAS ANDRADE - 

OAB:8.585 OAB/MT, SILVIO ARANTES DE OLIVEIRA - OAB:

 Conforme determinado na decisão de fls.400, INTIMO a parte executada 

para no prazo de 05 (cinco)dias manifestar sobre o pedido de habilitação, 

no feito pelo herdeiros da autora Marly Pudente Rotundo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37860 Nr: 374-04.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANSELMO UTSEY'RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

TEIXEIRA - OAB:100945

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte autora, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:a)Anular o 

contrato de empréstimo consignado nº 209302124, objeto da 

lide;b)Condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este 

ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$ 480,00 (quatrocentos 

e oitenta reais), com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da 

citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto 

realizado (Súmula 43, STJ);c)Condenar o requerido ao pagamento de 

indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir desta data, 

19/06/2018 (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a 

partir do início do contrato, 07/03/2010, conforme documento de fls. 21-v 

(Súmula 54, STJ);d)Condenar o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários, os quais fixo em 10% do proveito econômico 

obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2º do CPC.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34245 Nr: 209-25.2015.811.0110

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDEIR LUIZ RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC, intimo a parte 

autora para manifestar sobre o comprovante de intimação devolvida 

conforme fls.64.

Juizado Especial

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31122 Nr: 886-26.2013.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL JURACI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT, RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78069-MG

 Vistos.

 Ante as petições de fl. 291 e 294, requerendo a baixa do feito e o envio 

dos autos ao arquivo, intime-se a parte autora para manifestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Após, voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31273 Nr: 1038-74.2013.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENIDES DE SOUZA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127 - A

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais (fls. 04/10), proposta 

por IRENILDES DE SOUSA COSTA em face de CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S/A – CEMAT REDE ENERGIA.

O processo foi extinto (fls.24/24-v), ante a ausência da parte autora na 

audiência de conciliação. Tendo sido esta condenada ao pagamento das 

custas e despesas processuais, apresentadas à fl. 25.

Conforme certidão às fls. 41 determinada a intimação pessoal da parte 

autora, fora informado que ela viera a óbito, certidão anexa às fl. 42.

Dessa forma, as custas se encontram pendentes de recolhimento.

Neste sentir, tendo em vista que já foi procedida à averbação das custas 

à margem da distribuição, fl. 25, em atenção ao artigo 467, da CNGC , 

arquivem-se os autos sem baixa.

No mesmo ato, PROCEDA-SE na forma do Provimento nº 88/2014/CGJ.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30490 Nr: 245-38.2013.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS JOSE DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127 - A

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade com Exibição de Documentos 

c/c Restituição de Valores, Repetição de Indébito e Pedido de Antecipação 

dos Efeitos da Tutela, formulada por CARLOS JOSÉ DE CASTRO, em face 

da CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A- REDE CEMAT.

Sabe-se que a inversão do ônus da prova é regra de instrução, de modo 

que, na hipótese de sua aplicação, deve ser oportunizada à parte 

contrária a possibilidade de se desincumbir de tal encargo.

Pois bem.

 Diante da hipossuficiência técnica e informacional do autor, inverto o ônus 

da prova em seu favor, nos termos do art.6°, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor.

Dessa feita, intimem-se as partes da presente decisão, a fim de que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestem se têm interesse na produção de 

demais provas ou no julgamento antecipado da lide.
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Expirado o prazo sem manifestação, ou havendo pedido das partes pelo 

julgamento antecipado da lide, encaminhe-se os autos à Juíza Leiga para 

elaboração de projeto de sentença.

Caso contrário, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31863 Nr: 13-12.2002.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDAIRA FRANCISCA DE LIMA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT, RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127 - A

 Vistos.

Cumpra-se, incontinenti, determinação retro.

Às providências.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99308 Nr: 2963-93.2017.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ILDO RIBEIRO DE MEDEIROS, VANDERLEI ANTONIO DE 

MARCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO VICENTE FRIEDRICH, MARCOS 

LORENZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANGELY MENEGAZZO 

MEDEIROS - OAB:19958/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:18586

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar acerca da citação negativa do 

requerido Marcos Lorenzi.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80738 Nr: 1079-05.2012.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO PHELLIPE ANTONIAZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13994-A, ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:OAB-MT 10.604, MARIANE CARDOSO MACAREVICH - 

OAB:30264/RS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 

8.184-A, ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA - OAB:205961/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007/CGJMT, em 

razão da falta de contestação e manifestação da parte requerida, 

impulsiono estes autos a fim de abrir vista á parte autora para 

manifestar-se nos requerendo o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 84954 Nr: 64-93.2015.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANESIO CATELAN, ALDEIDA MARTINS CATELAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIDIA NOEMI GUILLERMET – EPP (POTENGI 

CONSTRUÇÕES)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE MORAES 

MAXIMINO - OAB:MT 18.927-A, HUMBERTO JOSÉ PEIXOTO VELLOZO 

- OAB:RJ - 109.231

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifestar acerca dos documentos juntados pela parte 

requerida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83184 Nr: 486-05.2014.811.0101

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GETULIO ROSA DA SILVA, IVANETE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAMIR KURTEN, ALEXANDRA APARECIDA 

PERINOTO, ORMIRIA ANDERLE, VITALINO ANDERLE, REJANE VOGT 

ANDERLE, NEURA MAGNABOSCO, VILSON MAGNABOSCO, ARSENIO 

ANDERLE, ROSANE WASTOWSKI ANDERLE, BEATRIZ MARLENE ROSSA 

ANDERLE, VALMIR ROQUE ANDERLE, CLARICE BORELLI ANDERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENYS SANTANA DA SILVA - 

OAB:16649/MT, JEAN ROHLING DUPIM CARVALHO - OAB:14725/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JIVAGO BUDNY - 

OAB:11626/MT, FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - OAB:3047/MT

 Vistos.

1. Faculto à parte autora apresentar réplica sobre a contestação e 

documentos apresentados, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Em igual prazo, intimem-se as partes a fim de informarem se desejam 

conciliar bem como especificarem as provas a serem produzidas nos 

autos, para o deslinde da questão.

3. Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83453 Nr: 694-86.2014.811.0101

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORMIRIA ANDERLE, VITALINO ANDERLE, REJANE 

VOGT ANDERLE, NEURA MAGNABOSCO, VILSON MAGNABOSCO, 

ARSENIO ANDERLE, ROSANE WASTOWSKI ANDERLE, BEATRIZ 

MARLENE ROSSA ANDERLE, VALMIR ROQUE ANDERLE, CLARICE 

BORELLI ANDERLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETULIO ROSA DA SILVA, IVANETE MARIA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JIVAGO BUDNY - 

OAB:11626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN ROHLING DUPIM 

CARVALHO - OAB:14725/MT

 Vistos.

1. Faculto à parte autora apresentar réplica sobre a contestação e 

documentos apresentados, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Em igual prazo, intimem-se as partes a fim de informarem se desejam 

conciliar bem como especificarem as provas a serem produzidas nos 

autos, para o deslinde da questão.

3. Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83978 Nr: 1074-12.2014.811.0101

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORMIRIA ANDERLE, VITALINO ANDERLE, REJANE 

VOGT ANDERLE, NEURA MAGNABOSCO, VILSON MAGNABOSCO, 

ARSENIO ANDERLE, ROSANE WASTOWSKI ANDERLE, BEATRIZ 

MARLENE ROSSA ANDERLE, VALMIR ROQUE ANDERLE, CLARICE 

BORELLI ANDERLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETULIO ROSA DA SILVA, IVANETE MARIA 
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DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JIVAGO BUDNY - 

OAB:11626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENYS SANTANA DA SILVA - 

OAB:16649/MT, JEAN ROHLING DUPIM CARVALHO - OAB:14725/MT

 Autos Virtuais (Id.83978)

Impugnantes: ORMIRIA ANDERLE e outros

Impugnados: GETULIO ROSA DA SILVA e IVANETE MARIA DA SILVA

Vistos.

1. Intime-se o impugnado para apresentar manifestação no prazo de 15 

dias.

2. Após, conclusos para decisão.

Cláudia, 16 de Maio de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 54517 Nr: 1095-90.2011.811.0101

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDA MOCELIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839/MT, GÉRSON LUIS WERNER - OAB:OAB/MT 6298-A, 

LUCIANA WERNER BILHALVA - OAB:12222/MT, MARCOS LEVI 

BERWIG - OAB:OAB/MT 6312-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar o endereço/localização dos Bens Imóveis, 

Semoventes e Veículo de fls. 40/41, os quais constam das primeiras 

declarações, para possibilitar a Avaliação dos mesmos, conforme 

determinação retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82596 Nr: 1790-73.2013.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRODUTORA E COMÉRCIO AGRÍCOLA ARAPONGAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGRÍCOLAS LTDA., JOSE MARCELO COPANSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderson Pauli - 

OAB:13534/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ante o teor da certidão de fl. 1426, intime-se a parte Autora para 

requerer o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 54517 Nr: 1095-90.2011.811.0101

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDA MOCELIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839/MT, GÉRSON LUIS WERNER - OAB:OAB/MT 6298-A, 

LUCIANA WERNER BILHALVA - OAB:12222/MT, MARCOS LEVI 

BERWIG - OAB:OAB/MT 6312-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com relação à matrícula n. 680 do CRI local, defiro o pedido de fl. 127. 

Oficie-se o 1º Ofício Extrajudicial de Cláudia a fim de averbar na matrícula 

n. 680 a escritura de compra e venda, conforme documento de fl. 129/130, 

o qual deverá ser encaminhado junto ao ofício, devendo eventuais 

despesas serem arcadas pelo Espólio, no prazo de 10 (dez) dias.

2. Determino a avaliação do bens constantes nas primeiras declarações, a 

ser feito pelo oficial de Justiça no prazo de 10 (dez) dias.

3. Com a avaliação, intime-se a inventariante para querendo apresentar 

manifestação em igual prazo.

4. Em seguida, abra-se vista ao parquet.

5. Certifique-se a Sra. Gestora se o valor depositado no Juízo de Colíder 

foi transferido para os presentes autos, conforme ofício de fl. 85.

6. No tocante ao ofício de fl. 145, deverá a Secretaria responder no prazo 

legal.

7. Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 45004 Nr: 636-98.2005.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN CARLOS KAFER, IVETE MARIA MICHALICHEM 

KAFER, MARCIO VOLMAR KAFER, GILSON GILBERTO KAFER, FATIMA 

MARLEI SCHOSSLER KAFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEORI VIAN, MARLETE INÊZ POZZATTO VIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAROZO ORTIGARA - 

OAB:OAB/RS - 36.475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUIS WERNER - 

OAB:OAB/MT 6298-A

 Com relação ao processo 45004 (reivindicatória), JULGO PROCEDENTE o 

pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de 

Processo Civil para o fim de DETERMINAR a imissão da parte autora na 

posse do imóvel objeto da matrícula 532 do 1º Ofício Extrajudicial de 

Cláudia.Em razão da sucumbência, condeno a parte Requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais bem como honorários 

advocatícios, os últimos arbitrados em 15% do valor atualizado atribuído à 

causa, na forma do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.Após o 

trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado de imissão da 

posse, em favor da parte autora.P.R.I.Oportunamente, arquivem-se, com 

as cautelas de estilo.Cláudia, 19 de junho de 2018.THATIANA DOS 

SANTOSJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 44263 Nr: 95-65.2005.811.0101

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEORI VIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN CARLOS KAFER, IVETE MARIA 

MICHALICHEM KAFER, MARCIO VOLMAR KAFER, GILSON GILBERTO 

KAFER, FATIMA MARLEI SCHOSSLER KAFER, CEZÁRIO ZAMPIERI, MARIA 

DE LOURDES ZAMPIERI, MILTON A. DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUIS WERNER - 

OAB:OAB/MT 6298-A, JOSE ANTONIO SEGURA FURLAN - 

OAB:3193-A/MT, Rafael Lopes de Oliveira Casati - OAB:19724/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MAROZO 

ORTIGARA - OAB:OAB/RS - 36.475

 (...) III – DISPOSITIVO Diante disso, acolho o pedido de desistência 

formulado pela parte Autora nos autos de código 44263 e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil/2015. Condeno 

a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, por força do artigo 90 do Código de Processo Civil, os 

últimos arbitrados em 15% do valor atualizado atribuído à causa, na forma 

do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil. (...) P.R.I. Oportunamente, 

arquivem-se, com as cautelas de estilo. Cláudia, 19 de junho de 2018. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92185 Nr: 1832-20.2016.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGANFREDO & SEGANFREDO LTDA EPP, 
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Daiane Seganfredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO BAIÃO - 

OAB:21453/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora pessoalmente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, dar o devido andamento ao feito, 

requerendo o que de direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 91125 Nr: 1186-10.2016.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPANSKI AGRICOLA LTDA-ME, ESTEVÃO 

COPANSKI NETO, JOSÉ COPANSKI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Mandado de Execução, devendo para tanto efetuar o 

recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT (emissão de 

Guias Online), no valor de R$ 20,00 (vinte reais), correspondente ao 

zoneamento "Cláudia - Centro", bem como encaminhar a Guia e o 

comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 91125 Nr: 1186-10.2016.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPANSKI AGRICOLA LTDA-ME, ESTEVÃO 

COPANSKI NETO, JOSÉ COPANSKI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte exeqüente 

para que providencie o preparo de Carta Precatória para cumprimento na 

Comarca de Perdizes/MG, com a finalidade de Citação e demais atos de 

execução, devendo encaminhar a este Juízo os comprovantes de 

pagamentos a fim de que os mesmos sejam juntados às Cartas 

Precatórias para distribuição e cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 84623 Nr: 1507-16.2014.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iara Robalinho de Freitas Estevam

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANITA ELVIRA BORTOLUZZI, ALCIDES 

BORTOLUZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO PEREIRA RIBEIRO - 

OAB:17919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte exequente para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerer o que de direito, ante a certidão de decurso 

de prazo (ref: 10), sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 89679 Nr: 488-04.2016.811.0101

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRM, MARIZETE PEDRO RICARTE MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a advogada da exequente para 

manifestar-se acerca dos documentos juntados pela parte executada, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82847 Nr: 190-80.2014.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATAME - ASSESSORIA, CONSULTORIA E 

PLANEJAMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GÓES DOS SANTOS - 

OAB:18243/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA TEIXEIRA HOSHINO - 

OAB:MT-20290/0, ELTON DIOGO VIECELLI - OAB:22370/O

 Vistos.

1. Cumpra-se a decisão anterior, observando-se tratar de precatório, em 

que não há condenação em honorários advocatícios, conforme assentado 

no Resp 1.406.296/RS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81271 Nr: 420-59.2013.811.0101

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO RENATO DORNELLES MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO SANTOS ALVES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 13795, Luiz Orione Neto - OAB:OAB/MT 3.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Renato de 

Oliveira - OAB:PR nº 40.424

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte recorrida para oferecimento de contrarrazões ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprindo o artigo 

1.010, §1º do CPC.

2. Caso o apelado interponha apelação adesiva, intime o apelante para 

apresentar contrarrazões, no mesmo prazo alhures mencionado.

3. Na sequência, encaminhem-se os autos ao E. TJMT, com as nossas 

homenagens de estilo (art. 1.010, §3º, do CPC).

4. Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81538 Nr: 705-52.2013.811.0101

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARACAÍ FLORESTAL E INDUSTRIAL, 

ESPÓLIO DE OSCAR HERMÍNIO FERREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME MAXIMIANO - 

OAB:24.150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO SANTOS ALVES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 13795, EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES - 

OAB:4156/MT, GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 7.335, Luiz Orione Neto - OAB:OAB/MT 3.606

 Vistos.

1. Ciente do acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 

1007055-12.2017.8.11.0000. Intimem-se as partes sobre tal decisão. 

Considerando a cassação da decisão deste Juízo acerca do levantamento 

de 80% dos honorários periciais, resta prejudicada a análise do pedido do 

Requerido Maracaí acerca do tema.

2. Em que pese a revelia do Espólio de Oscar Hermínio Ferreira Filho, nos 

termos do artigo 346, parágrafo único do Código de Processo Civil, o revel 

pode manifestar no feito, em qualquer fase processual. Intime-se-o.

3. Acerca das ponderações da parte Autora sobre a possibilidade de 

utilização do laudo pericial realizado nos autos em apenso de código 

81271, com sentença homologatória proferida e pendente de recurso, 

determino a intimação da parte autora para informar este Juízo se é 

possível ainda a realização de perícia na área objeto deste litígio, em razão 

da imissão provisória na posse do imóvel, conforme decisão liminar. Prazo: 
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05 (cinco) dias.

4. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 97007 Nr: 1778-20.2017.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE OSCAR HERMÍNIO FERREIRA FILHO, 

ESPÓLIO DE MARIA AMÉLIA FERREIRA, OSCAR FERREIRA BRODA, 

ESPÓLIO DE OSCAR HERMÍNIO FERREIRA JUNIOR, ESPÓLIO DE SYLVIA 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEMARI MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT, JULIANA DE MATOS ARAUJO - OAB:MT 

18.347

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, dar o devido andamento ao feito, requerendo o que de 

direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 90883 Nr: 1040-66.2016.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIR FOPPA DALAMARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora pessoalmente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, dar o devido andamento ao feito, 

requerendo o que de direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 84197 Nr: 1224-90.2014.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR LAZZERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, dar o devido andamento ao feito, requerendo o que de 

direito, sob pena de extinção, tendo em vista o resultado negativo do 

renajud.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80732 Nr: 1072-13.2012.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA DOS SANTOS AUGUSTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ROBERTO DALMAGRO 

- OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Declaro encerrada a instrução processual. Intimem-se as partes para 

apresentarem alegações finais, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias.

2. Após, conclusos para sentença.

3. Diligências necessárias.

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 83010 Nr: 4029-96.2017.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Indústria Comércio e Exportação de Madeiras E. R. Ltda 

Verdam Madeiras

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCIMAR FERREZ - OAB:18766/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:28442, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:5699

 Impulsiono os autos com o objetivo de intimar a parte Requerida da 

designação da audiência que se realizará no dia 16 de Julho de 2018 às 

17h00m na sala de conciliação.

Edelvan Mezomo Maurer

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 83010 Nr: 4029-96.2017.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Indústria Comércio e Exportação de Madeiras E. R. Ltda 

Verdam Madeiras

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCIMAR FERREZ - OAB:18766/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:28442, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:5699

 Impulsiono os autos com o objetivo de intimar a parte autora da 

designação da audiência que se realizará no dia 16 de Julho de 2018 às 

17h00m na sala de conciliação.

Edelvan Mezomo Maurer

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 82485 Nr: 3689-55.2017.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZBMR, MJMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA - 

OAB:20.617 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, nos termos da legislação em vigor, com o objetivo de 

intimar a parte autora para se manifestar acerca da certidão do Oficial de 

Justiça da Carta Precatória de referência 46, no prazo legal de 05 dias.

Edelvan Mezomo Maurer

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 83358 Nr: 4230-88.2017.811.0105

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Capossoli da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - Colniza - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INAÍTA GOMES RIBEIRO 

SOARES CARVALHO ARNOLD - OAB:7928

 Vistos.

Tendo em vista o petitório retro, ACOLHO a renúncia da advogada dativa, 

bem como, com espeque no art. 40 do CPP, DETERMINO QUE SE OFICIE à 
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Autoridade Policial, com cópia das declarações do requerido, para que 

apure a ocorrência de eventual conduta ilícita.

No mais, REDESIGNO a audiência de justificação para o dia 18 de julho de 

2018, às 17 horas.

FRISE-SE que o requerida deve ser advertido quanto à indispensabilidade 

de comparecer à solenidade acompanhado de advogado.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 88630 Nr: 2051-50.2018.811.0105

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VIANA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURIDES NEVES VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 

319 e 320 ambos do Código de Processo Civil.

Considerando a natureza do pleito, POSTERGO a análise do pedido liminar 

e DESIGNO audiência de justificação para o dia 25/07/2018 às 16 horas, 

devendo a parte autora trazer testemunhas independentemente de 

intimação.

CITE-SE o demandado para comparecimento à audiência, cientificando-o 

de que o prazo para contestar a ação, contar-se-á da intimação da 

decisão que deferir ou não a medida liminar.

 Considerando que, no momento, não há Defensor Público ativo nesta 

Comarca e sem previsão para designação do profissional; assim, na forma 

prevista pelo artigo 22 da Lei n. 8.906/94, nomeio como advogado dativo o 

Dr. Alexandro Gutjahr dos Santos, OAB/MT 16.496, para que atue na 

Ação de Reintegração de Posse como patrono de JOSÉ VIANA NETO, 

arbitrando-lhe honorários advocatícios por analogia aos valores 

estipulados na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, no importe de 

08 (oito) URH, ou seja, R$ 7.040,40 (sete mil e quarenta reais e quarenta 

centavos) para atuar no feito, até o trânsito em julgado dos autos.

Intime-se pessoalmente o causídico da nomeação realizada.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 75805 Nr: 2925-06.2016.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Elias Francisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT

 Pelo M.M. Juiz foi proferido o seguinte: “Vistos etc., I. Visando a 

continuidade da instrução designo o dia 25 de junho de 2018, às 14h00min 

para audiência de instrução e julgamento. II. Considerando a falta de 

previsão para a entrada em exercício de um novo Defensor Público nesta 

comarca, nomeio o advogado Alessandro Da C. Polveiro – OAB/MT 

A16487, fixando os honorários em 10 (dez) URH, para representar o réu 

até o trânsito em julgado para defesa. III. Às providências”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 67576 Nr: 536-82.2015.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laercio Loponi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação de pauta, bem como o teor 

da Portaria n.º 678/2017-PRES, REDESIGNO a audiência para o dia 24 de 

julho de 2018, às 17h30min.

INTIME-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 82485 Nr: 3689-55.2017.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZBMR, MJMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA - 

OAB:20.617 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo M.M. Juiz foi proferido o seguinte: “Vistos etc., I. Designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 11 de julho de 2018 às 

15h00min. II. Expeça-se carta precatória para fins de citação e intimação 

da parte requerida, observando-se para fins de diligência o endereço 

apresentado pela parte requerente nesta solenidade. III. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 66039 Nr: 1372-89.2014.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arão de Souza Alves, Weliton Ricardo 

Guilherme da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jocimar Ferrez - 

OAB:18766/MT, ROBSON MEDEIROS - OAB:6395-B/MT

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação de pauta, bem como o teor 

da Portaria n.º 678/2017-PRES, REDESIGNO a audiência para o dia 26 de 

julho de 2018, às 15h00min.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 74520 Nr: 1819-90.2017.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PALLMANN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALE DO JURUENA AGROFLORESTAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTÔNIO ATTIE CALIL 

JORGE - OAB:140.525/SP, RENATO BARBOSA DA SILVA - OAB:216757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação e provimento nº 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de intimar o advogado da parte autora para que 

recolha o valor da diligência do Oficial de Justiça por meio do sistema CPD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 30119 Nr: 1114-44.2007.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO SOARES ( Falecido), MARIA FERNANDES 

SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 
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CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com a inércia do INSS:

1.INTIMAR o INSS, por meio da Agência de Colniza, isso para IMPLANTAR 

o benefício em nome da parte-autora (já devidamente alterado, o polo 

ativo, para o nome da viúva). Prazo de 10 dias para manifestação;

2.Após isso, à parte-autora para manifestação (inclusive para informar se 

houve a implantação);

3.Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67900 Nr: 165-05.2016.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE JURUENA - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR JOSE MATTGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que se manifeste 

quanto a certidão de ref. 18.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 68687 Nr: 644-95.2016.811.0099

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE JURUENA - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR MULLER DE MAIA ME, VILMAR 

MULLER DE MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Não obstante a informação prestada pelo Oficial de Justiça, salienta-se 

que o mandado de prisão expedido em desfavor do requerido Vilmar Muller 

de Maia foi devidamente cumprido, não estando, atualmente, foragido.

Em consulta ao Sistema INFOJUD, encontrou-se o endereço: Rua C, 929 – 

(Residencial Esmeralda, bloco 01 – 12, APTO 12), bairro Terra Nova, em 

Cuiabá/MT, conforme extrato em anexo.

Por isso, antes de deferir a citação por via editalícia, tentar-se-á a citação 

no novo endereço encontrado.

Portanto, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora do presente despacho, bem como para 

providenciar o pagamento das despesas/custas de distribuição da Carta 

Precatória, comprovando nos autos;

2. Após, CITAR o requerido no endereço acima indicado, consignando-se 

o prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento, anotando-se que, caso o 

requerido o cumpra, ficará isento de custas processuais (art. 701, § 1°, do 

CPC), bem como que os honorários, em caso de pagamento, ficam fixados 

em 5% do valor da causa (art. 701, “in fine”, do CPC);

3. Conste, ainda, no mandado que, nesse prazo, o requerido poderá 

oferecer embargos e, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial, convertendo-se o mandado judicial em mandado 

executivo, na forma do artigo 701, §2º, do Código de Processo Civil;

4. Quando do retorno da Carta Precatória, havendo diligência negativa, 

DEFERE-SE, desde já, a citação do requerido por via editalícia, nos termos 

do item “2”, consignando expressamente a advertência a que se refere o 

art. 344 do Código de Processo Civil;

a. OBS: O Edital também deverá ser divulgado no DJE.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 18 de junho de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 20749 Nr: 177-73.2003.811.0099

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO BRITO FRANÇA - Vulgo 

"Zezão"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO FREITAS DE 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT 6.492-B

 Restando o interrogatório do acusado, buscou-se endereço atualizado 

(Infojud, Caged, Google), mas nada foi encontrado.

 Assim, deve ser utilizado o endereço indicado na fl. 140, além da 

possibilida de a Defesa indicar outro (defensor constituído).

Portanto, DESIGNA-SE audiência para o interrogatório para o dia 

25/07/2018, às 18h00min.

 Por isso:

1.INTIMAR a Defesa e o acusado (endereço na fl. 140). Pode a Defesa 

indicar endereço atualizado. Nessa hipótese, expedir Precatória ou 

intimá-lo para a presente audiência;

2.Ciência ao Ministério Público;

3.Caso não seja encontrado no endereço, tampouco a Defesa indique 

outro (prazo de 10 dias antes da audiência), vistas ao Ministério Público 

para alegações finais, indo à Defesa depois;

4.Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61552 Nr: 1290-47.2012.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO CABRAL MACHADO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 À SECRETARIA:

1. INTIMAR a Defesa para se manifestar sobre a questão da vítima 

(desistência);

2. Havendo desistência, ao Ministério Público e à Defesa para alegações 

finais;

3. Não havendo desistência, concede-se o prazo de 10 dias para 

indicação de endereço, devendo ser expedida Precatória ou conclusos 

para designação de audiência, conforme for;

4. Após, conclusos.

 Serve como MANDADO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60844 Nr: 577-72.2012.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MAXIMIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE, pela prescrição da 

pena em abstrato, quanto a ANTÔNIO MAXIMINIANO DA SILVA, o que se 

faz, dentre outros, com fundamento nos arts. 107, IV e 109, todos do 

Código Penal. Sem custas e condenação em despesas.Por fim, à 

SECRETARIA para:1.Intimar a Defesa;2.Intimar o Ministério 

Público;3.Transitada em julgado, o que deve ser certificado, arquivar com 

as baixas (inclusive em banco de dados) e anotações 

necessárias.Cotriguaçu, 16 de junho de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

Silva Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 25364 Nr: 26-73.2004.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILSON PEREIRA DOS REIS - Vulgo "PARÁ"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INAÍTA GOMES RIBEIRO 

SOARES CARVALHO ARNOLD - OAB:7928/MT, MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE, pela prescrição da 

pretensão executória, quanto a DILSON PEREIRA DOS REIS, o que se faz, 

dentre outros, com fundamento nos arts. 107, V e 109, ambos do Código 

Penal. Sem custas e condenação em despesas.Assim, à SECRETARIA 

para:1.Intimar a Defesa;2.Dar ciência ao Ministério Público;3.Transitada em 

julgado, o que deve ser certificado, arquivar com as baixas e anotações 

necessárias.Cotriguaçu/MT, 19 de junho de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 27700 Nr: 627-11.2006.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HONORINO TRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLNIZA REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de: intimar o procurador do exeqüente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 31272 Nr: 843-98.2008.811.0099

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIFAS LOPES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706, FLORENTINO APARECIDO MARTINS - 

OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MS nº 6.838

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007 , impulsiono

estes autos, com a finalidade de intimar as partes de Decisão de Fls 105.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 27700 Nr: 627-11.2006.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HONORINO TRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLNIZA REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de: intimar o procurador do exeqüente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 7761 Nr: 884-37.2006.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Felicissimo Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143-A/MT, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bianca Liz de Oliveira Fuzetti 

- Procuradora Federal do INSS - OAB:230443

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO os advogados da parte 

autora para que no prazo de, 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca da 

impugnação e cálculos de fls. 191/198.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 48358 Nr: 1538-38.2017.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Cleber Mesquita de Olegário

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Oliveira da Silva - 

OAB:13.743-MT

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 52/07-CGJ, intimo o advogado de defesa para 

que em 05 (cinco) dias apresente seus memoriais finais (art.403 §3º CPP).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 11202 Nr: 1045-42.2009.811.0034

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Conceição dos Santos Faria de 

Alvarenga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:17.555-A, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22819, Gustavo R. 

Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO dos advogados da parte requerente, para que tomem ciência 

do inteiro teor do r. despacho de fls. 120, nos presentes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 52879 Nr: 3441-11.2017.811.0034

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO DA HORA ALMEIDA JUNIOR E OUTROS, 

JONATAS DA HORA ALMEIDA, JULIANA DA HORA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco da Amazônia S.A. BASA, MANUEL 

CORREIA GONÇALVES RIBEIRO, ESPÓLIO DE ANTONIO GONÇALVES 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DA HORA ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:11901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - 

OAB:135506

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO os advogados da parte 

embargada para que no prazo legal se manifestem acerca da petição da 

parte embargante de ref.31.

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000203-30.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PORTUGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO PORTUGUES OAB - MT0006365A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Processo: 

1000203-30.2018.8.11.0034. EXEQUENTE: LUCIANO PORTUGUES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Distribuído nos 

termos da Resolução n.º 004/2014/TP, artigo 1º, inciso I. CITE-SE o 

executado para que, querendo, em 30 (trinta) dias opor embargos. Se não 

houver embargos, requisite-se o pagamento por Requisição de Pequeno 

Valor - RPV ao Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às providências. Dom Aquino/MT, 19 de junho 

de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000205-97.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PORTUGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO PORTUGUES OAB - MT0006365A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Processo: 

1000205-97.2018.8.11.0034. EXEQUENTE: LUCIANO PORTUGUES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Distribuído nos 

termos da Resolução n.º 004/2014/TP, artigo 1º, inciso I. CITE-SE o 

executado para que, querendo, em 30 (trinta) dias opor embargos. Se não 

houver embargos, requisite-se o pagamento por Requisição de Pequeno 

Valor - RPV ao Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às providências. Dom Aquino/MT, 19 de junho 

de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000207-67.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PORTUGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO PORTUGUES OAB - MT0006365A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Processo: 

1000207-67.2018.8.11.0034. EXEQUENTE: LUCIANO PORTUGUES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Distribuído nos 

termos da Resolução n.º 004/2014/TP, artigo 1º, inciso I. CITE-SE o 

executado para que, querendo, em 30 (trinta) dias opor embargos. Se não 

houver embargos, requisite-se o pagamento por Requisição de Pequeno 

Valor - RPV ao Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às providências. Dom Aquino/MT, 19 de junho 

de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-51.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROZINA MARIA DA CONCEICAO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO Processo: 

1000221-51.2018.8.11.0034 Parte Autora: PEDROZINA MARIA 

CONCEIÇÃO DA COSTA Parte Ré: BANCO CETELEM S.A. Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Declaração de Nulidade/Inexistência de Contrato, 

Restituição de Valores em Dobro c/c Indenização por Dano Moral com 

Pedido Acautelatório ajuizada por PEDROZINA MARIA CONCEIÇÃO DA 

COSTA em face de BANCO CETELEM S.A, ambas devidamente 

qualificadas nos autos em epígrafe. De proêmio, verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo 

a petição inicial. Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, entendo que se encontra prejudicado neste momento processual, 

pois o artigo 54 da Lei 9.099/95 garante o acesso ao Juizado Especial 

independentemente do pagamento de custas, taxas ou despesas. 

Prosseguindo, verifico que a demandante pleiteou tutela de urgência, 

ansiando determinação para que a demandada abstenha-se de efetuar 

descontos em seu benefício perante o INSS, referentes ao contrato 

discutido nesta lide. Logo, saliento que os requisitos para a concessão da 

medida (fumus boni iuris e periculum in mora) estão insculpidos no artigo 

300 do CPC, que assim prevê: “a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”. Norteando-se 

nesta disposição, verifico a ausência do fumus boni iuris no presente 

caso. Com efeito, as alegações da requerente resumem-se à contratação 

de empréstimo consignado junto à requerida, pela qual haveria descontos 

mensais do pagamento diretamente em seu benefício junto ao INSS, sendo, 

no entanto, surpreendida com a inclusão de um Cartão de Crédito com 

RMC (Reserva de Margem Consignável) pelo qual é realizada a retenção 

mensal de 5% (cinco por cento) sobre o valor do benefício para 

abatimento dos juros e encargos do cartão, mas sem abatimento do saldo 

devedor, tornando o débito impagável. Ocorre que a autora não trouxe 

nenhum documento referente ao negócio jurídico realizado entre as 

partes, sequer o contrato de empréstimo consignado a que se refere. 

Desta forma, deixou de apresentar indícios mínimos da abusividade 

contratual que imputa à parte contrária, já que não é possível analisar 

eventual dissonância entre a conduta da requerida e o objeto contratual ou 

algum vício na vontade da requerente ao entabular o negócio com a 

empresa ré. Importante destacar que o Magistrado não pode atuar sobre 

meras conjecturas ou arbitrariamente, de forma que à míngua de provas e 

dos requisitos a concessão da tutela de urgência mostra-se temerária e 

contrária à lei. Neste viés, destaca-se o entendimento do Colendo Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO 

E DAS DÍVIDAS DO VEÍCULO PARA O NOME DA AGRAVADA – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VENDA – EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE 

CANCELAMENTO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA – AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS ENSEJADORES DO DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 273 DO CPC - ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO 

– PODER GERAL DE CAUTELA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO. 

Não se mostra plausível o deferimento da antecipação de tutela se a 

questão depende ainda da produção de provas. Ausente os requisitos 

autorizadores do deferimento da tutela de urgência, à luz do que dispõe o 

art. 273, do CPC.” (AI 106536/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/01/2016, 

Publicado no DJE 01/02/2016). Negritei. Desta forma, ante ao exposto, 

indefiro, neste momento processual, o pedido de concessão da tutela de 

urgência antecipada. Por outro lado, determino a realização de audiência 

de conciliação, a ser designada pela secretaria dos Juizados Especial. 

Após, cite-se o representante da requerida a respeito da presente ação, 

bem como o intime para participar da audiência conciliatória sob pena de 

revelia. Caso não haja acordo, a requerido tem o prazo de cinco dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Dom Aquino/MT, 19 de junho de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito, em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-78.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR SCHERER OAB - MT3720-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA THOME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Processo: 

1000161-78.2018.8.11.0034. REQUERENTE: RENATO DIAS COUTINHO 

N E T O  R E Q U E R I D O :  A D R I A N A  T H O M E  P r o c e s s o : 

1000161-78.2018.8.11.0034 Parte Autora: RENATO DIAS COUTINHO NETO 

Parte Ré: ADRIANA THOME Vistos etc. Inicialmente, verifico que estão 

preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC, assim como foi observada a 

determinação posta no art. 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não 

sendo o caso de aplicação do disposto no art. 330 do CPC, com 

fundamento no disposto no art. 334 do mesmo codex, RECEBO a petição 

inicial. Determino a realização de audiência de conciliação, a ser 

designada pela secretaria dos Juizados Especial. Após, CITE-SE a 

promovida, bem como a intime para participar da audiência conciliatória 

sob pena de revelia. Caso não haja acordo, a requerido tem o prazo de 

cinco dias, a contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob 

pena de revelia. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Dom Aquino/MT, 19 de junho de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000193-83.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Processo: 

1000193-83.2018.8.11.0034. REQUERENTE: ALICE OLIVEIRA SANTOS 

REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. Processo: 

1000193-83.2018.8.11.0034 Parte Autora: ALICE OLIVEIRA SANTOS Parte 

Ré: LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA Vistos etc. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos 

Morais Com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por ALICE OLIVEIRA 

DOS SANTOS em face de BANCO DO LOSANGO S.A, partes devidamente 

qualificadas nos autos em epígrafe. Com efeito, a requerente alega que 

efetuou compra na Loja City Lar, na qual firmou o contrato de 

financiamento, com valor total de R$ 2.595,20 (dois mil quinhentos e 

noventa e cinco reais e vinte centavos) e utilizou-se de carnê para 

pagamento, dividos em 10 parcelas. Que dirigiu-se a uma loja da cidade 

oportunidade em que foi informada que havia restrição em seu nome junto 

SPC, realizado pela Instituição Losango. Aduz que dirigiu-se até a loja City 

Lar, apresentando comprovante de pagamento da parcela na tentativa de 

resolver a situação, o que restou infrutífera. Pois bem. Decido. 

Inicialmente, verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 

do CPC, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do 

mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do 

disposto no artigo 330 do CPC, com fundamento no disposto no artigo 334 

do mesmo codex, recebo a petição inicial. I - DA ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA. Cumpre salientar que o instituto da tutela de urgência visa 

adiantar os efeitos da sentença, entregando à parte autora a própria 

pretensão deduzida em juízo, tratando-se, portanto, de tutela com caráter 

nitidamente satisfativo, já que através dela a parte requerente não 

pretende simplesmente evitar os prejuízos da demora, mas, desde logo, 

obter a satisfação provisória do direito. É consabido que para a 

concessão de tal espécie de tutela imprescindível se faz a probabilidade 

do direito pretendido e a comprovação do perigo de dano ou risco ao 

deslinde do feito. Essa é a dicção do artigo 300 do novo Código de 

Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”. Da análise 

perfunctória das provas colacionadas aos autos, verifica-se que deve 

prosperar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, porquanto os 

requisitos para sua concessão encontram-se configurados. Com efeito, o 

periculum in mora, torna-se visível com a inclusão do nome da parte autora 

no rol de maus pagadores, o que lhe acarreta excessivo gravame e 

prejuízo. No mesmo sentido, o fumus boni iuris, é evidente, diante da 

afirmação de que o débito que ensejou negativação de seu nome é 

inexistente, eis que consta comprovante de pagamento junto a agência do 

Banco do Brasil S/A, referente à parcela supostamente em débito, 

ressaltando que o pagamento foi efetuado pela conta corrente da pessoa 

de nome Nayane Rodrigues Oliveira, mas sendo possível verificar que é 

referente a proposta P.458.870924-6 a mesma consolidada pela parte 

autora com a empresa Losango. Não isso bastasse, para demonstrar a 

verossimilhança do direito invocado, tem-se que estando pendente ação 

em que se discute a exigibilidade do débito, a retirada do nome do suposto 

devedor nos cadastros de inadimplentes é medida que se impõe. Além 

disso, observa-se que não há perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipado, e que a medida não causará nenhum prejuízo à empresa 

requerida. Sendo assim, cumpre mencionar que resta comprovada a prova 

inequívoca e o dano irreparável ou de difícil reparação, conforme exige o 

artigo 300 do NCPC, pois, de acordo com o que consta nos autos, o nome 

da parte autora foi lançado nos órgãos de restrição ao crédito, 

causando-lhe limitações evidentes, agregando-lhe o anátema de mal 

pagador, e impedindo-lhe, por consequência, o acesso ao crediário. 

Analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos 

atrelados à inicial, conclui-se que estão presentes os requisitos 

necessários ao deferimento da antecipação da tutela. Advirto apenas que 

o direito que aqui se reconhece é aquele derivado de uma cognição 

sumária, suficiente apenas para identificar uma simples plausibilidade do 

direito invocado pela parte autora. Não se quer confiar a essa análise 

sumária o status – ou mesmo o efeito – garantido por uma cognição mais 

detida e completa, dita exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o 

direito alegado pela parte requerente é plausível, mas que pode, ou não, 

ser reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos que gravitam 

em torno da presente demanda. Com essas considerações, preenchidos 

os requisitos do artigo 300 do CPC, DEFIRO a antecipação dos efeitos da 

tutela para DETERMINAR a EXCLUSÃO do nome da requerente ALICE 

OLIVEIRA SANTOS do cadastro de restrição ao crédito SERASA, em 

relação à dívida discutida nestes autos, até o deslinde do presente feito. 

EXPEÇAM-SE ofícios ao SPC e SERASA para que no prazo de 05 (cinco) 

dias proceda à baixa da inscrição efetivada no nome da parte autora em 

seus cadastros, em relação à dívida discutida. DA INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA. Quanto à inversão do ônus da prova, verifico tratar-se de 

relação de consumo, tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, cuja 

sistemática prevê que o juiz pode inverter o ônus da prova quando “for 

verossímil a alegação” ou quando o consumidor for “hipossuficiente”, 

sempre de acordo com “as regras ordinárias de experiência”, a teor do 

disposto no artigo 6.º, inciso VIII do CDC, que prevê: “Art. 6.º. São direitos 

básicos do consumidor: VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência; (...)”. Sobre 

o assunto, valho-me, novamente, da precisa lição dos já citados 

jurisconsultos Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, que assim 

lecionam: “14. Inversão do ônus da prova. O processo civil tradicional 

permite a convenção sobre o ônus da prova, de sorte que as partes 

podem estipular a inversão em relação ao critério da lei (CPC 333 par. un., 

a contrario sensu). O CDC permite a inversão do ônus da prova em favor 

do consumidor, sempre que for ou hipossuficiente ou verossímil sua 

alegação. Trata-se de aplicação do princípio constitucional da isonomia, 

pois o consumidor, como parte reconhecidamente mais fraca e vulnerável 

na relação de consumo (CDC 4.º I), tem de ser tratado de forma diferente, 

a fim de que seja alcançada a igualdade real entre os partícipes da relação 

de consumo. O inciso comentado amolda-se perfeitamente ao princípio 

constitucional da isonomia, na medida em que trata desigualmente os 

desiguais, desigualdade essa reconhecida pela própria lei”. (Nery, Princ., 

n.9, p.44) (Ob. cit., pág. 914). Diante do exposto, considerando a 

hipossuficiência da parte autora DEFIRO o pedido de inversão do ônus da 

prova, cabendo à requerida trazer aos autos as provas que entender 

pertinentes. DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. Por outro lado, determino a 

realização de audiência de conciliação, a ser designada pela secretaria 

dos Juizados Especial. Após, cite-se o representante da requerida para 
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comparecer à audiência de conciliação, com as advertências legais. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências. Dom Aquino/MT, 19 de junho de 2018. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-46.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

EDILON GONCALVES CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Processo: 

1000189-46.2018.8.11.0034. REQUERENTE: EDILON GONCALVES CRUZ 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização Por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória, ajuizada por 

EDILON GONÇALVES DA CRUZ em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, partes devidamente qualificadas nos 

autos em epígrafe. Inicialmente, verifica-se que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do CPC, assim como foi observada a determinação 

posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o 

caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com fundamento no 

disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial. Por outro 

lado, verifica-se da inicial que a requerente requer a concessão de medida 

antecipatória, tratando-se de uma tutela de urgência. Neste sentido, 

desfilam os denodados Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael 

Alexandria de Oliveira, na obra: Curso de Direito Processual Civil, Teoria 

da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela 

Provisória, Conforme o Novo CPC e as Leis n.º 13.015/2014 (Recursos de 

Revista Repetitivos) e 13.058/2014, edição 2015, Ed. Juspodivm, pág. 572, 

“verbis”: A principal finalidade da tutela provisória é abrandar os males do 

tempo e garantir a efetividade da jurisdição (os efeitos da tutela). Serve, 

então, para redistribuir, em homenagem ao princípio da igualdade, o ônus 

do tempo do processo, conforme célebre imagem de Luiz Guilherme 

Marinoni. Se é inexorável que o processo demore, é preciso que o peso 

do tempo seja repartido entre as partes, e não somente o demandante 

arque com ele. Esta é a tutela antecipada, denominada no CPC-2015 como 

‘tutela provisória’. A tutela provisória confere a pronta satisfação ou a 

pronta asseguração. A decisão que concede tutela provisória é baseada 

em cognição sumária e dá eficácia imediata à tutela definitiva pretendida 

(satisfativa ou cautelar). Por ser provisória, será substituída por uma tutela 

definitiva, que a confirme, revogue ou modifique. Ainda, verifica-se do 

presente caso que se deve evidenciar, além dos requisitos de 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil o 

processo, a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, conforme o §3º do artigo 300 do codex Processual. Pois bem. De 

plano, denota-se dos autos que os documentos acostados à inicial não 

são capazes de indicar a probabilidade do direito invocado. Com efeito, o 

requerente alega que foi surpreendido com a negativação de seu nome 

junto ao SPC, negativação realizada pelo requerido no valor de R$ 37,35 

(trinta e sete reais e trinta e cinco centavos), referente a suposto débito 

de 26.09.2016, referente ao contrato nº 0001364276201609. Após, afirma 

que foi informado pelo atendente do requerido que tratava-se de débito da 

unidade consumidora nº 6/1364276-4 referente ao mês de março de 2017, 

e que possuía outras fatura. Alega, ainda, que utilizou-se da unidade 

consumidora e que requereu o desligamento em seu nome e realizou 

pagamento de consumo final. Compulsando os documentos acostados à 

inicial, tenho que razão não assiste ao requerente, eis que juntou 

comprovante da unidade consumidora de nº 6/1051565-8 em seu nome, 

fatura de 07/2017. Juntou Declaração CDL Jaciara onde consta débitos 

com os contratos 0001364276201704, de 25/04/2017 no valor de R$ 

13,02; nº 0001364276201610 de 25/10/2016 valor de R$ 16,12 e 

0001364276201609 de 26/09/2016 valor de R$ 37,35. Juntou o histórico 

de contas da Unidade consumidora 6/1051565-8 em seu nome desde 

05/08/2016 demonstrando fatura pagas. E histórico da Unidade 

Consumidora 6/1364276-4, também em seu nome sem pagamento nos 

meses 08, 09 e 10 do ano de 2016 e mês 04/2017. E, ainda, juntou 

comprovante de pagamento somente do mês de agosto de 2016, no valor 

de R$ 37,37 (trinta e sete reais e trinta e sete centavos). Não juntou 

pagamento dos meses de 09/2016 e março de 2017 lançados na unidade 

consumidora 6/1364276-4 que também encontra-se registrada em seu 

nome e que teria gerado a inscrição do seu nome no SPC. Desta maneira, 

não é possível dizer que a parte requerente encontra-se livre de débitos 

com o requerido e que as cobranças estão em desacordo com o objeto do 

contrato (unidades consumidoras), de forma que, à míngua de provas, a 

concessão da tutela antecipada mostra-se temerária e contrária à lei. 

Neste viés, destaca-se o entendimento do Colendo Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER – PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO E DAS DÍVIDAS 

DO VEÍCULO PARA O NOME DA AGRAVADA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA VENDA – EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE 

CANCELAMENTO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA – AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS ENSEJADORES DO DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 273 DO CPC - ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO 

– PODER GERAL DE CAUTELA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO. 

Não se mostra plausível o deferimento da antecipação de tutela se a 

questão depende ainda da produção de provas. Ausente os requisitos 

autorizadores do deferimento da tutela de urgência, à luz do que dispõe o 

art. 273, do CPC.” (AI 106536/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/01/2016, 

Publicado no DJE 01/02/2016). Negritei. Desta forma, ante ao exposto, 

INDEFIRO, neste momento processual, o pedido de concessão da tutela de 

urgência antecipada. Por outro lado, determino a realização de audiência 

de conciliação, a ser designada pela secretaria dos Juizados Especial. 

Após, cite-se o representante da requerida para comparecer à audiência, 

com as advertências legais. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Dom Aquino/MT, 

19 de junho de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-36.2018.8.11.0034
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FLORESBELA AGUIAR DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO Processo: 

1000222-36.2018.8.11.0034 Parte Autora: FLORESBELA AGUIAR DE 

FREITAS Parte Ré: BANCO CETELEM S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Declaração de Nulidade/Inexistência de Contrato, Restituição de Valores 

em Dobro c/c Indenização por Dano Moral com Pedido Acautelatório 

ajuizada por FLORESBELA AGUIAR DE FREITAS em face de BANCO 

CETELEM S.A, ambas devidamente qualificadas nos autos em epígrafe. De 

proêmio, verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

CPC, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do 

mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do 

disposto no artigo 330 do CPC, com fundamento no disposto no artigo 334 

do mesmo codex, recebo a petição inicial. Quanto ao pedido de concessão 

dos benefícios da justiça gratuita, entendo que se encontra prejudicado 

neste momento processual, pois o artigo 54 da Lei 9.099/95 garante o 

acesso ao Juizado Especial independentemente do pagamento de custas, 

taxas ou despesas. Prosseguindo, verifico que a demandante pleiteou 

tutela de urgência, ansiando determinação para que a demandada 

abstenha-se de efetuar descontos em seu benefício perante o INSS, 

referentes ao contrato discutido nesta lide. Logo, saliento que os 

requisitos para a concessão da medida (fumus boni iuris e periculum in 

mora) estão insculpidos no artigo 300 do CPC, que assim prevê: “a tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo”. Norteando-se nesta disposição, verifico a ausência do fumus 

boni iuris no presente caso. Com efeito, as alegações da requerente 

resumem-se à contratação de empréstimo consignado junto à requerida, 

pela qual haveria descontos mensais do pagamento diretamente em seu 
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benefício junto ao INSS, sendo, no entanto, surpreendida com a inclusão 

de um Cartão de Crédito com RMC (Reserva de Margem Consignável) pelo 

qual é realizada a retenção mensal de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

do benefício para abatimento dos juros e encargos do cartão, mas sem 

abatimento do saldo devedor, tornando o débito impagável. Ocorre que a 

autora não trouxe nenhum documento referente ao negócio jurídico 

realizado entre as partes, sequer o contrato de empréstimo consignado a 

que se refere. Desta forma, deixou de apresentar indícios mínimos da 

abusividade contratual que imputa à parte contrária, já que não é possível 

analisar eventual dissonância entre a conduta da requerida e o objeto 

contratual ou algum vício na vontade da requerente ao entabular o negócio 

com a empresa ré. Importante destacar que o Magistrado não pode atuar 

sobre meras conjecturas ou arbitrariamente, de forma que à míngua de 

provas e dos requisitos a concessão da tutela de urgência mostra-se 

temerária e contrária à lei. Neste viés, destaca-se o entendimento do 

Colendo Tribunal de Justiça de Mato Grosso: AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA 

DE VEÍCULO E DAS DÍVIDAS DO VEÍCULO PARA O NOME DA AGRAVADA 

– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VENDA – EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE 

CANCELAMENTO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA – AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS ENSEJADORES DO DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 273 DO CPC - ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO 

– PODER GERAL DE CAUTELA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO. 

Não se mostra plausível o deferimento da antecipação de tutela se a 

questão depende ainda da produção de provas. Ausente os requisitos 

autorizadores do deferimento da tutela de urgência, à luz do que dispõe o 

art. 273, do CPC.” (AI 106536/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/01/2016, 

Publicado no DJE 01/02/2016). Negritei. Desta forma, ante ao exposto, 

indefiro, neste momento processual, o pedido de concessão da tutela de 

urgência antecipada. Por outro lado, determino a realização de audiência 

de conciliação, a ser designada pela secretaria dos Juizados Especial. 

Após, cite-se o representante da requerida a respeito da presente ação, 

bem como o intime para participar da audiência conciliatória sob pena de 

revelia. Caso não haja acordo, a requerido tem o prazo de cinco dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Dom Aquino/MT, 19 de junho de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito, em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000333-54.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ABADIA DE ARAUJO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Processo: 

1000333-54.2017.8.11.0034. REQUERENTE: MARIA ABADIA DE ARAUJO 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Acerca da petição e 

documentos de ID 13392246 e 13392248, intime-se a parte exequente 

para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Dom Aquino/MT, 19 

de junho de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em substituição 

legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000009-30.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY DA COSTA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO FIDELIS DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Processo: 

1000009-30.2018.8.11.0034. REQUERENTE: WANDERLEY DA COSTA 

TEIXEIRA REQUERIDO: MARCIO FIDELIS DE SOUZA Vistos etc. 

Inicialmente, verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 

do CPC, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do 

mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do 

disposto no artigo 330 do CPC, com fundamento no disposto no artigo 334 

do mesmo codex, recebo a petição inicial. Nos moldes do artigo 16 da Lei 

9.099/95 DETERMINO a designação de data para audiência de conciliação. 

Cite-se a parte reclamada para comparecer a audiência de conciliação, 

sob pena de revelia e confissão. INTIMEM-SE ambas as partes para 

comparecerem ao ato, mencionando-se inclusive sobre a conveniência de 

que compareçam acompanhados de advogado, bem como acerca da 

advertência de que a ausência do promovente ensejará a extinção do feito 

(art. 51 da Lei 9099/95) e a do promovido revelia, com presunção de 

veracidade dos fatos inicialmente alegados (art. 20 da mesma lei). Caso 

não haja acordo, a Reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências. Dom Aquino/MT, 19 de junho de 2018. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000327-47.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA DOS SANTOS MORENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Processo: 

1000327-47.2017.8.11.0034. REQUERENTE: DEBORA CRISTINA DOS 

SANTOS MORENO REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Defiro o pedido de 

movimento ID 11561346. Cite-se a parte reclamada no endereço novo 

endereço informado, intime-se para comparecer responder a ação e 

comparecer em audiência de conciliação, sob pena de revelia e confissão. 

Cumpra-se nos moldes do despacho de movimento ID 11117997. 

Expeça-se o necessário e com as cautelas de estilo. Dom Aquino/MT, 19 

de junho de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em substituição 

legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010043-13.2016.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL CANDIDO PORTUGUEZ JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA BARROS CAPELEIRO OAB - MT0017374A (ADVOGADO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Defiro o pedido de movimento ID 11564024. Encaminhe ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

os documentos necessários para elaboração de cálculos. Após, com o 

calculo liquidado, expeça-se nova RPV/Precatório, em encaminhe à 

Procuradoria Geral do Estado para pagamento. Cumpra-se, na forma do 

provimento 11/2017-CM. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às providências. Dom Aquino/MT,19 de junho 

de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em substituição legal
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010162-81.2010.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO NETO RODRIGUES SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEUVANE ROCHA SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DECISÃO Processo: 

8010162-81.2010.8.11.0034. EXEQUENTE: MARIO NETO RODRIGUES 

SOUZA EXECUTADO: ADEUVANE ROCHA SOUZA Visto etc. Trata-se de 

pedido de penhora, requerido pela parte exequente, solicitando o bloqueio 

de saldos em contas bancárias da parte executada ADEUVANE ROCHA 

SOUZA (CPF Nº 810.870.471-53), no valor de R$ 11.693,92 (onze mil 

seiscentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos), tendo em 

vista que ainda não adimpliu o crédito que se encontra em execução. Deve 

ser consignado que o artigo 835 do NCPC declara qual ordem de 

preferência para a realização da penhora. Posto isto, DEFIRO a penhora 

online e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolo 

de bloqueio de valores que confirmados, deverão ficar indisponibilizados. 

Os autos permanecerão no gabinete até que se processe a ordem perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central. Em sendo positivo o 

bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta Única do Poder 

Judiciário. Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o 

bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo 

sistema BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o 

protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos. Caso o valor bloqueado seja irrisório com 

relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista 

que, nos termos do artigo 836 do NCPC, não se levará a efeito a penhora 

quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados 

será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias, inclusive bens móveis que possam ser 

penhorados, vez que é sua incumbência diligenciar junto aos órgaõs 

competentes acerca da existência de eventuais bens em nome da 

executada. Decorrido o prazo acima mencionado, sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Dom Aquino/MT, 19 de junho de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito, em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000187-13.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES MATSUMOTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO VINICIUS DE MORAES OAB - MT19046/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE DOM AQUINO-MT (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - 690.343.541-72 

(PROCURADOR)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO Vistos etc. Considerando que a 

exequente é portadora da CID H360 Retinopatia Diabética, e necessita de 3 

(três) doses de injeção intra vítrea com antiangiogênico AVASTIN 

(BEVACIZUMABE), com intervalo de quatro semanas entre cada 

aplicação, bem como esta já iniciou o tratamento, sendo que a terceira 

sessão de tratamento foi agendada para o dia 02/07/2018, defiro o pedido 

formulado pelo advogado dativo, para DETERMINAR O BLOQUEIO DO 

VALOR DE R$ 6.000,00 (seis mil reais) das contas correntes do Estado de 

Mato Grosso, valor correspondente à quantidade necessária para custeio 

do tratamento da exequente pelo prazo de 01 (um) mês, diante da inércia 

deste em fornecer tal tratamento. Conforme determina o artigo 2º, §2º, do 

Provimento nº 04/2007 – CGJ, mantenha-se os autos conclusos em 

gabinete para a efetivação do bloqueio atrás do sistema BacenJud. Com a 

efetivação do levantamento dos valores, que será realizado diretamente 

ao Instituto de Olhos do Centro Oeste, intime-o, por intermédio de seu 

representante legal, para a aplicação das injeções intra vítrea de que 

necessita a Sra. Maria de Lourdes, devendo ainda prestar contas no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentado a respectiva nota fiscal. 

Intimem-se. Ciência ao MPE. Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Dom Aquino, 19 de junho de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 47991 Nr: 878-76.2008.811.0093

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922A-MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de pagamento de diligência dos 

Oficiais de Justiça, nos termos da nova regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114301 Nr: 1519-33.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito da Comarca de Marcelandia-MT, 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Elizangela Martins da Silva, Outros, Karolline Yanicc da Silva 

Paiva, Rauciano Aquino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:17562/O

 Vistos em correição.

A fim de dar cumprimento à carta precatória recebida, designo audiência 

para a data de 12 de julho de 2018, às 15h20min.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 36013 Nr: 2144-82.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Weber Dall Agnol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB:273735/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimação da parte autora para regularizar o CPF da parte autora para 

posterior expedição de RPV

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 21851 Nr: 170-49.2005.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Henning Schmidel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Soares Leandro - 

OAB:101959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal 

Especializada (INSS) - Cuiabá - OAB:

 Vistos em correição.

Em razão do acordo entabulado entre as partes, fl. 240/v, proceda-se com 

a transferência dos valores.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 108383 Nr: 2040-12.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Bandeira Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Deuzamar Ferreira 

Nunes - OAB:MT/22.222-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de julho de 

2018 às 15h30min, devendo as partes e suas respectivas testemunhas 

comparecerem independentemente de intimação.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103803 Nr: 3844-49.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Lucas da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de julho de 

2018 às 15h30min, devendo as partes e suas respectivas testemunhas 

comparecerem independentemente de intimação.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103487 Nr: 3608-97.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anelise Mallmann de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de julho de 

2018 às 15h30min, devendo as partes e suas respectivas testemunhas 

comparecerem independentemente de intimação.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103284 Nr: 3453-94.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kazuko Saruwatari, JOEL SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de julho de 

2018 às 15h30min, devendo as partes e suas respectivas testemunhas 

comparecerem independentemente de intimação.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 101451 Nr: 2256-07.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elenice de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de julho de 

2018 às 15h30min, devendo as partes e suas respectivas testemunhas 

comparecerem independentemente de intimação.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 100182 Nr: 1522-56.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA APARECIDA CUETO GAZANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Santana da Silva - 

OAB:21.788/O -MT, FABIANA DE LIMA - OAB:14068, JÉSSICA TEIXEIRA 

PASSOS - OAB:18833-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de julho de 

2018 às 15h30min, devendo as partes e suas respectivas testemunhas 

comparecerem independentemente de intimação.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86908 Nr: 328-89.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LTR, LUCIANA GONÇALVES TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB SEGUROS - COMPANHIA DE SEGUROS 

ALIANÇA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA PIRÁGINE - 

OAB:17210-A, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A/MT, MILENA PIRAGINE - OAB:17210A

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o exequente concorda com os cálculos apresentados 

pelo executado, HOMOLOGO-OS.

Sendo assim, JULGO EXTINTO o presente feito nos termos do art. 924, 

inciso II e art. 925, do CPC.

Sem condenação em custas processuais.

Aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença.

Certifique-se.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94676 Nr: 2107-45.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aline de Sousa Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVO MUNDO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

condenar a parte requerida a incorporar à remuneração da parte autora o 

percentual a ser apurado em liquidação por arbitramento, decorrente da 

perda ocorrida na conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV, 

devendo o reajuste incidir sobre todas as verbas percebidas pela parte 

autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, nos termos da Lei Federal nº 8.880/94, 

com o consequente pagamento das diferenças que forem apuradas, 

observando-se o limite máximo de 11,98% e respeitada a prescrição 

quinquenal.Correção monetária pelos índices do IPCA-E e juros moratórios 

no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até 

a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei n. 9.494/97, com a redação 

dada pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009, quando então deverão incidir os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de 

poupança. Determino a liquidação de sentença por arbitramento, a fim de 

apurar a existência de efetiva defasagem remuneratória do servidor e em 

sendo constatada a defasagem, aquilatar o percentual devido. Dada a 

sucumbência em maior proporção, condeno a parte ré ao reembolso das 

custas e despesas processuais adiantadas, bem como ao pagamento de 

honorários advocatícios cujo percentual, dada a iliquidez da sentença, 

será apurado oportunamente, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do 

Código de Processo Civil.Extingo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Sentença sujeita ao reexame 

necessário.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 33984 Nr: 101-75.2009.811.0087

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noelson Carlos Silva Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI FORTUNATO DO 

PRADO - OAB:16020

 Considerando a convocação deste magistrado para participar do 

Workshop do Projeto Luz, redesigno audiência para a data de 18 de julho 

de 2018, às 14h50min.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 35337 Nr: 1453-68.2009.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Machado Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Vida e Previdência S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Hartmann - 

OAB:OAB/MT 10.313-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:OAB/MT 8194-A

 Vistos em correição.

Quanto à condição da parte autora de beneficiária da justiça, faz-se 

imperioso esclarecer que a análise do direito à gratuidade de justiça 

constitui autêntica matéria de ordem pública, por se encontrar diretamente 

ligado ao interesse estatal em arrecadar os valores necessários ao 

custeio fixo da administração da justiça, podendo, por essa razão, a 

qualquer momento, ser reapreciada pelo magistrado, independentemente 

de provocação.

Destarte, muito embora a representação por advogado particular não 

obste a concessão das benesses da assistência judiciária gratuita, 

revela-se que a parte autora possui condições mínimas de arcar com as 

custas e despesas processuais, assim, REVOGO os benefícios da 

gratuidade, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Ato contínuo, em análise dos autos, verifica-se que as partes transigiram, 

requerendo a homologação do acordo entabulado.

Assim, HOMOLOGO por sentença o acordo avençado entre as partes, 

para que surta os jurídicos e legais efeitos. Desta forma, JULGO E 

DECLARO extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, III, b, do Código de Processo Civil.

Custas proporcionais em 50% para cada parte.

 Transitada em julgada, nada mais sendo requerido, arquive-se o feito 

observando as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 35972 Nr: 239-88.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina de Souza Braz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amâncio de Barros - 

OAB:282.075/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Natan Oliveira 

Mattos-Procuradora Federal - OAB:Mat - 2778671, Procurador do 

INSS de roo - OAB:TODAS CORRESP.

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora acerca da implantação do 

benefício, conforme ofício de Ref. 109.

Guiratinga - MT, 18 de junho de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 35972 Nr: 239-88.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina de Souza Braz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amâncio de Barros - 

OAB:282.075/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Natan Oliveira 

Mattos-Procuradora Federal - OAB:Mat - 2778671, Procurador do 

INSS de roo - OAB:TODAS CORRESP.

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora acerca da implantação do 

benefício, conforme ofício de Ref. 107.

Guiratinga - MT, 18 de junho de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 37245 Nr: 721-36.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Josélia da Silva Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027920/6/2018 Página 617 de 739



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora acerca da implantação do 

benefício, conforme Ofício de Ref. 129.

Guiratinga - MT, 18 de junho de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 16826 Nr: 252-29.2011.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERFORTE-Coop. de Econ.e Crédito Mútuo dos 

Func. de Inst. Finan. Púb.Federais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Gaspar da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dennis Machado da Silveira - 

OAB:5752/MT, MARCO ANTÔNIO GOULART JUNIOR - OAB:24383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogerio Alves Arcoverde - 

OAB:6761/O-MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, a parte autora foi devidamente intimada 

pessoalmente na forma deliberada as fls, 99, conforme se vê as fls, 

100/100v, decorrido o prazo. Informo ainda que o advogado do autor vem 

aos autos requerendo vista destes para nalise e estudo, entretanto consta 

dos autos que o advogado já encontra-va habilitado nos autos desde a 

juntada do substabelecimento as fls, 95/96, e não manifestou acerca do 

despacho de fls, 92 até a presente data.

 Guiratinga - MT, 18 de junho de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 33962 Nr: 833-39.2014.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almiro Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno de Castro Silveira - 

OAB:16257/MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a defesa do réu para, em 02 (dois) dias, 

apresentar as razões do Recurso em Sentido Estrito ora interposto.

Guiratinga - MT, 19 de junho de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 56238 Nr: 834-82.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose dos Santos Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcy Alves Velasco - 

OAB:5847/MT

 Processo n.º 834-82.2018.811.0036

Código: 56238

Ação Penal

 Despacho.

Vistos etc.

Recebo à Resposta Acusação apresentada pelo réu.

Inicialmente verifica-se que não estão presentes causas que possibilitam a 

absolvição sumária do acusado art. 397 do CPP.

Desta forma, DESIGNO audiência de instrução para o dia 29/08/2018, às 

17h30min (MT), para proceder à oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório do réu;

I-INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes e REQUISITE-SE os 

Policias Militares e Civis arrolados como testemunhas;

II- As testemunhas deverão ser advertidas de que, deixando de 

comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-ão á conduta coercitiva, 

com auxilio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de 

multa prevista no art.458 do CPP, bem como estará sujeito a processo 

penal por crime de desobediência e ao pagamento de custas das 

diligências (art. 218 e 219, do Código de Processo Penal).

III- INTIME-SE o acusado, JOSÉ DOS SANTOS BRITO, para que compareça 

à audiência ora designada;

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa do acusado.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 18 de junho de 2018.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 88623 Nr: 763-94.2018.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO SARTORI ANTUNES, LUAN CARLOS 

VALENTIM DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18563

 (...) A leitura da denúncia denota, claramente, a delimitação do elemento 

subjetivo do réu, cujo conteúdo efetivo será objeto de regular instrução 

probatória, redundando, conforme a acusação se desincumba ou não 

satisfatoriamente do ônus da prova, na prolação de sentença 

condenatória ou absolutória.

Portanto, a imputação foi regular, com descrição da conduta que constitui, 

em tese, fato típico e antijurídico, atendendo aos requisitos do artigo 41 do 

CPP.

Por tais razões, rejeito a preliminar de inépcia da denúncia.

Aguarde-se o cumprimento da missiva expedida para citação do acusado 

Luan Carlos Valentim de Souza quanto ao aditamento da denúncia.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Itaúba, 18 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 46934 Nr: 682-29.2010.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON FERNANDES HENRIQUES, MARIA CECÍLIA 

ARREZZI FERNANDES, MARIA CRISTINA FERNANDES DA FONSECA, 

CARLOS MONTEIRO DA FONSECA, MARCIA HENRIQUES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. V. S. MADEIRAS LTDA, VITORINO 

DAMBROS, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leocássia Medeiros de Souto - 

OAB:OAB/SP 114.219D, Marcos Campos Dias Payão - OAB:OAB/SP 

96.057-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:261030/SP, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A

 Considerando o teor da certidão de fls. 229/230, nos termos da 

Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e 1.209 ambos da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR os advogados da Parte Autora, 

via DJE, para no prazo legal, requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 84711 Nr: 1579-13.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CREUSA BATISTA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:MT 6908-A, Janaina Matheus de Nadai - OAB:20094/O, 

MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento n.º 41/2016, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar o advogado da parte autora, via DJE, acerca do 

agendamento da perícia médica para o dia 14 DE AGOSTO DE 2018, ÀS 

18h00min, a ser realizada pelo médico perito ora nomeado, o Dr. Josefer 

M. N. Cadore, CRM/MT 7029, nas dependências do Edifício do Fórum da 

Comarca de Itaúba/MT, sito à Av. Tancredo Neves, s/nº, Bairro: Centro, 

Cidade: Itaúba/MT, sendo que a parte autora deverá comparecer a referida 

perícia munido de laudos médicos e demais documentos que se fizerem 

necessários. Para constar, lavro a presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 86493 Nr: 2616-75.2017.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO BATISTA DO NASCIMENTO, 

Evaldo Santana Ribeiro, LEANDRO PAULO, Neide Soares Nascimento, 

Iramildo de Sousa França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:21678/O

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e 1691, III ambos da 

CNGC, impulsiono estes autos com vista ao Membro do Ministério Público, 

bem como à Defesa para, no prazo legal, se manifestarem quanto à 

testemunha em comum EVALDO SANTANA RIBEIRO não localizado pelo 

Sr. Oficial de Justiça, conforme certidão de ref. 158.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89739 Nr: 1415-14.2018.811.0096

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE FERREIRA 

PINHO - OAB:19182/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DEFIRO o pedido de Alvará Judicial, DESDE QUE a requerente 

apresente a este Juízo, até o dia 29/06/2018, às 13h:00min, os seguintes 

documentos: (1) ) alvará da prefeitura municipal; (2) comprovação da 

contratação de seguranças compatível com a estimativa do público; (3) 

laudo da vigilância sanitária. INTIME-SE a parte interessada, servindo a 

presente decisão como mandado. CIÊNCIA ao MPE.Se apresentado os 

documentos, saliento que deverá o responsável pelo evento observar a 

Lei 8.069/90, bem como o que apregoa a Portaria n° 04/2007 do Juízo da 

Infância e Juventude desta Comarca.SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO 

ALVARÁ, desde que apresentado os documentos acima 

informados.Havendo pagamento de ingresso para a participação do 

evento, DETERMINO à organizadora que deverá garantir aos estudantes o 

benefício da meia entrada, se comprovada a condição de estudante 

através da carteira de identidade estudantil, conforme previsto na Lei 

Estadual nº. 7.621/2002.DETERMINO que seja observado o volume 

razoável do som, com o intuito de não perturbar o sossego e a 

tranquilidade da comunidade.OFICIEM-SE a Polícia Civil de Itaúba/MT, a 

Polícia Militar e ao Conselho Tutelar de Nova Santa Helena/MT, a fim de que 

empreendam esforços no cumprimento das determinações constantes 

desta decisão, bem como da Portaria n. 04/2007, além do ECA, devendo 

remeter a este juízo relatório pormenorizado de eventuais ocorrências no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos.Itaúba-MT, 18 

de junho de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 78112 Nr: 318-47.2016.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ NEY IRENE DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento n.º 41/2016, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar o advogado da parte autora, via DJE, acerca do 

agendamento da perícia médica para o dia 14 DE AGOSTO DE 2018, ÀS 

17h30min, a ser realizada pelo médico perito ora nomeado, o Dr. Josefer 

M. N. Cadore, CRM/MT 7029, nas dependências do Edifício do Fórum da 

Comarca de Itaúba/MT, sito à Av. Tancredo Neves, s/nº, Bairro: Centro, 

Cidade: Itaúba/MT, sendo que a parte autora deverá comparecer a referida 

perícia munido de laudos médicos e demais documentos que se fizerem 

necessários.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 83857 Nr: 1230-10.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Hilda Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA HELENA - PREVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento n.º 41/2016, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar o advogado da parte autora, via DJE, acerca do 

agendamento da perícia médica para o dia 08 DE AGOSTO DE 2018, ÀS 

18H00MIN, a ser realizada pelo médico perito ora nomeado, o Dr. Josefer 

M. N. Cadore, CRM/MT 7029, nas dependências do Edifício do Fórum da 

Comarca de Itaúba/MT, sito à Av. Tancredo Neves, s/nº, Bairro: Centro, 

Cidade: Itaúba/MT, sendo que a parte autora deverá comparecer a referida 

perícia munido de laudos médicos e demais documentos que se fizerem 

necessários. Para constar, lavro a presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89740 Nr: 1416-96.2018.811.0096

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:12613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar litigado.DETERMINO ao Conselho 

Tutelar de Nova Santa Helena que realize quinzenalmente visitas nas 

residências da Sra. Vanusa, Marlene e Marines, isso tudo no sentido de 

se garantir o melhor interesse do menor, apresentando ao final relatório 

detalhado neste juízo.DETERMINO a Equipe Multidisciplinar do Fórum que 

realize o estudo psicossocial/acompanhamento das menores, sua 

genitora, bem como da Sra. Marlene e Marines, juntando aos autos o 

respectivo laudo, no prazo de 30 (trinta) dias, e continue realizando o 

acompanhamento trimestral, apresentando nos autos o respectivo laudo 

de cada acompanhamento, ocasião em que deverão declinar quem melhor 

detém condições de cuidar das infantes.Cite-se a Requerida para, 

querendo, contestar o pedido, no prazo legal, indicando as provas que 

pretende produzir. Deverá constar do mandado que não sendo contestado 

o pedido, presumir-se-ão aceitos pela parte requerida, como verdadeiros, 

os fatos alegados pelo requerente. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Intime-se.Itaúba, 18 de junho de 2018.Jean Paulo Leão 

RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 84066 Nr: 1335-84.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIR JOSE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ZEFERINO PEREIRA - 
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OAB:12491

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento n.º 41/2016, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar o advogado da parte autora, via DJE, acerca do 

agendamento da perícia médica para o dia 08 DE AGOSTO DE 2018, ÀS 

17H30MIN, a ser realizada pelo médico perito ora nomeado, o Dr. Josefer 

M. N. Cadore, CRM/MT 7029, nas dependências do Edifício do Fórum da 

Comarca de Itaúba/MT, sito à Av. Tancredo Neves, s/nº, Bairro: Centro, 

Cidade: Itaúba/MT, sendo que a parte autora deverá comparecer a referida 

perícia munido de laudos médicos e demais documentos que se fizerem 

necessários.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 76294 Nr: 862-69.2015.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivonei Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 “Vistos.

Considerando que a Carta Precatória de intimação do acusado foi 

expedida com endereço diverso daquele informado à Ref. 22, REDESIGNO 

a solenidade para o dia 16/08/2018, às 15horas.

Atente-se à Secretaria de Vara quanto ao correto endereço do acusado 

(Ref. 22).

Saem os presente intimados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se, expedindo o necessário”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 85433 Nr: 1944-67.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482/B, João Guedes Carrara - OAB:OAB/MT 14.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Barreto da Cruz - 

OAB:17.238, LUIZ FERNANDO LOPES - OAB:19949/O

 “Vistos.

Considerando que o requerido não foi intimado para comparecer a 

solenidade, fica a presente prejudicada.

No mais, considerando que o requerido já apresentou contestação (Ref. 

77), sai o requerente intimado para apresentar impugnação, no prazo 

legal.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89616 Nr: 1339-87.2018.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBERSON RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvano Ferreira dos Santos 

- OAB:6317-B

 Código. 89616

Vistos etc.

DESIGNO o dia 16 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 13H:45MIN para audiência a 

ser realizada nesta comarca, onde deverá comparecer a testemunha 

LUZIA VIVIANI MENDES PINTO, sob as penas da lei, para ser inquirido 

neste juízo.

OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

Após, cumpridos todos os atos constantes do objeto da respectiva carta 

precatória, DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens.

 Caso seja negativo o mandado de intimação da testemunha, DETERMINO a 

imediata devolução da respectiva carta precatória à comarca de origem, 

independentemente de nova conclusão, pelo que determino desde já o 

cancelamento da solenidade pela secretaria, procedendo-se com as 

comunicações necessárias.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Itáuba/MT, 11 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 52875 Nr: 3161-61.2017.811.0027

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO HONORATO CIONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Indusval S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE SALLES 

GONCALVES - OAB:21989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Ricardo Passos de 

Souza - OAB:165202A/SP, EVERSON GOMES DOS SANTOS - 

OAB:40483, Ralph Melles Sticca - OAB:236471/SP

 Vistos, etc.

I - Certifique-se Gestora Judiciária a tempestividade dos Embargos à 

Execução.

II - Se tempestivos, RECEBO os presentes embargos, entretanto, 

NEGO-LHES o efeito suspensivo, uma vez que não estão presentes os 

requisitos para a concessão da tutela provisória, nos termos do art. 919, 

§1º, CPC/2015.

III - Intime-se a parte embargada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

ofereça impugnação.

IV - Decorrido o prazo acima consignado, com ou sem manifestação da 

parte embargada, certifique-se e voltem-me conclusos.

V - Intimem-se.

VI - Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40086 Nr: 1564-28.2015.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA MARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR CELESTINO PERES, JOÃO VITOR 

CAMARGO PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO JOSE CAMARGO 

CASTILHO SOARES - OAB:11464/O

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte requerente para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifeste-se quanto aos embargos de declaração 

juntados aos autos em 11/06/2018 (ref. 82 e 83), conforme dispõe o artigo 

1023, § 2°, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57414 Nr: 1302-73.2018.811.0027

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Creuza Alves da Costa Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Provada a mora e estando presentes os requisitos cautelares bem como 

os do art. 3º do Decreto Lei 911/69, DEFIRO, pois, liminarmente, o pedido 

de busca e apreensão do bem descrito na inicial, razão pela qual 

determino a expedição de mandado de busca e apreensão.Deposite-se o 

bem em mãos do representante legal nomeado pela parte requerente com 

o compromisso do encargo de fiel depositário, sendo a retirada do veículo 

desta Comarca, sob a responsabilidade legal do fiel depositário.Executada 

a liminar, cite-se a parte requerida para o pagamento da dívida no prazo de 

05 (cinco) dias, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 

911/69 dada pela Lei 10.931/04, e/ou querendo, apresentar contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.Certifique-se o pagamento das diligências do 

Oficial de Justiça, se necessário, intime-se a parte requerente para que 

efetue o pagamento das diligências, no prazo de 05 (cinco) dias.Conste no 

mandado que a requerida deverá entregar os documentos do veículo.Caso 

seja necessário, utilize-se dos meios previstos no artigo 846 do Código de 

Processo Civil, a fim de garantir a efetividade desta decisão.Defiro os 

benefícios do art. 212 § 2º do CPC.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Itiquira-MT, 18 de junho de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 32985 Nr: 169-35.2014.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ernani José Sander

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO GONÇALVES 

RAPOSO - OAB:9892, ROQUE PEREIRA NETO - OAB:5613

 Ante o exposto, por tudo que nos autos constam, JULGO IMPROCEDENTE 

A DENÚNCIA para ABSOLVER ERNANI JOSÉ SANDER, vulgo “Nani”, 

devidamente qualificado, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código 

de Processo Penal.Sem custas.Transitado em julgado, arquivem-se os 

autos mediante as formalidades legais.Pelos serviços prestados pelo 

defensor dativo nomeado, considerando que apenas elaborou os 

memoriais finais, arbitro seu honorários advocatícios em 02 (duas) URH, 

expeça-se a respectiva certidão.Cumpra-se a decisão de ref. 

92.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Itiquira-MT, 18 de junho de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46145 Nr: 2137-32.2016.811.0027

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ARdS, MNRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O, Robinson Castro Miranda - OAB:332.736/SP

 Ante o exposto, por tudo que dos autos constam e em consonância com 

o parecer ministerial, julgo PROCEDENTE o pedido de adoção, e por 

consequência, concedo a adoção da criança Ana Sophia aos requerentes 

Adolfo Rodrigues de Souza e Maria Nilza Ribeiro de Souza.Expeça-se 

mandado conforme determinado supra, cumprindo-se integralmente o art. 

47 e §§ da Lei n° 8.069/90.Proceda-se com novo registro da criança 

constando-se o nome ANA SOPHIA RODRIGUES RIBEIRO DE SOUZA, filha 

de Adolfo Rodrigues de Souza e Maria Nilza Ribeiro de Souza, com avós 

maternos Mario José Ribeiro e Maria da Cruz Nascimento e paternos 

Gabriel Rodrigues Ferreira e Albertina Maria de Souza.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 33052 Nr: 221-31.2014.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Socorro Santos Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): instituto nacional de seguro social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais, julgo 

procedente o pedido da autora e condeno o Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS a conceder a aposentadoria por idade rural a Maria do 

Socorro Santos Souza na base de um salário mínimo mensal, inclusive 13º 

salário, devido a partir da data da entrada do requerimento administrativo, 

conforme artigo 49, inciso II, da Lei nº 8.213/91, qual seja, 04 de agosto de 

2016, conforme fls. 131/133.Declaro extinto o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 1º e 

Lei Estadual n° 7.603/2001. Por fim, fixo os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme 

entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior 

Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas).Os juros de mora incidem a partir da citação válida, a teor do 

enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de 

mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da 

citação válida”) no percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei 

n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 

0,5% ao mês, ou com outro índice de juros remuneratórios da caderneta 

de poupança que eventualmente venha ser estabelecido (AC 

2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido de correção 

monetária.Ainda, determino que a correção monetária se dê na forma dos 

enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente 

desde o momento em que cada prestação se tornou devida.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se o feito, com as anotações de praxe.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 34357 Nr: 1154-04.2014.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanir Guaranhi Wink

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:109334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais, julgo 

procedente o pedido da autora e condeno o Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS a conceder a aposentadoria por invalidez a Vanir Guarani 

Winck, no valor de um salário mínimo mensal, inclusive 13º salário, 

conforme artigo 44, c/c artigo 34 inciso II, ambos da Lei nº 8.213/91, 

devido a partir da data da incapacidade laborativa conforme artigo 43, §1º, 

alínea “b” da Lei nº 8.213/91.Declaro extinto o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 1º e 

Lei Estadual n° 7.603/2001. Por fim, fixo os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme 

entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior 

Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas).Os juros de mora incidem a partir da citação válida, a teor do 

enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de 

mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da 

citação válida”) no percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei 

n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 

0,5% ao mês, ou com outro índice de juros remuneratórios da caderneta 

de poupança que eventualmente venha ser estabelecido (AC 

2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido de correção 

monetária.Ainda, determino que a correção monetária se dê na forma dos 

enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente 

desde o momento em que cada prestação se tornou devida.Deixo de 

proceder à remessa necessária dos autos à Instância Superior, ante o 

disposto no § 2° do art. 475 do CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as 

anotações de praxe.Cumpra-se, expedindo o necessário com as devidas 

cautelas de estilo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57295 Nr: 1244-70.2018.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Economica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antonio Rocha, Jose Mariano Neto, 

Divina Maria de Araújo Mariano, Ricieri Luchesi Cordeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROSSATO DA SILVA 

AVILA - OAB:10309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a 2ª via como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se a Comarca de origem, com nossas 

homenagens, dando-se baixa nos registros cartorários e distribuição.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56777 Nr: 998-74.2018.811.0027

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAOR MARTINS DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, por não vislumbrar nenhum óbice ao pedido, com base no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com fundamento no artigo 

109, da Lei nº. 6.015/73, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e determino 

a retificação de sua certidão de nascimento, passando a constar o nome 

de sua genitora como “Arcídia Martins de Oliveira”, lavrado sob registro 

A-009, folhas 67v, termo 27, do Cartório de Registro Civil de Itiquira - MT, 

permanecendo inalteradas as demais anotações, expedindo-se para tanto, 

nova certidão.Nos termos do § 4º, do artigo 109, da Lei nº. 6.015/73, 

expeça-se o competente mandado de retificação ao Cartório de Registro 

Civil desta Comarca, para seu devido cumprimento.Expedido o ofício, 

dê-se baixa dos autos na distribuição, com as anotações de estilo e as 

cautelas de praxe. Compulsando os autos, vejo que diante das teses 

conflitantes, houve e a necessidade de se nomear advogado dativo para 

patrocinar os interesses do requerente, sendo assim, condeno o Estado 

de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, desde já 

arbitrados em prol do advogado Dr. Renato Gonçalves Raposo, no valor 

correspondente a 02 URH. Após as formalidades legais, expeça-se a 

devida certidão.Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e 

baixas necessárias.Cientifique-se o Ministério Público.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51851 Nr: 2600-37.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199/MT

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos às fls. 36, a parte Exequente informa o 

recebimento do valor requerido na exordial, e por consequência, requer a 

extinção da presente execução.

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do NCPC, preceitua:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

Ciência ao Ministério Público.

Sem custas.

Publique-se. Cumpra-se.

pós as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55849 Nr: 589-98.2018.811.0027

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Nubia da Silva Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:15616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de pedido de restituição de bem móvel apreendido pela suposta 

infração ao artigo 33, da Lei 11.343/2006 formulado por Núbia da Silva 

Alves, devidamente qualificada.

Em síntese, a requerente sustenta que não figura o polo passivo da ação 

penal que gerou a apreensão do veículo, que é proprietária do carro, 

tratando-se de terceiro de boa fé e que não foi apreendido nenhum tipo de 

substância entorpecente dentro do veículo.

O Ministério Público opinou contrariamente ao pedido, visto que o veículo 

ainda interessa ao deslinde da causa, bem como era utilizado como 

instrumento do crime de tráfico de entorpecente (fls. 25/30).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

 Fundamento e Decido.

O Código de Processo Penal é claro ao dispor sobre a apreensão das 

coisas apreendidas, determinando que os bens de interesse à lide não 

serão devolvidos senão após o termino da competente ação penal, art. 

118, in verbis:

“Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas 

apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao 

processo.”

Em que pese a requerente ter comprovado que o veículo FIAT UNO Mille 

Economy, placa NTZ-5962 é de sua propriedade, vejo que não assiste 

razão, pois o veículo apreendido foi utilizado como instrumento do delito e 

neste momento processual não há como se falar que o mesmo trata-se de 

terceiro de boa-fé, uma vez que todos os elementos materiais devem 

acompanhar os autos enquanto interessarem ao processo.

Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido de liberação do veículo FIAT 

UNO Mille Economy, placa NTZ-5962 apreendido, conforme consignado no 

bojo desta decisão.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

Itiquira/MT, 15 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

Comarca de Jauru

Diretoria do Fórum
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DE ESTAGIÁRIO DE NÍVEL SUPERIOR EM DIREITO DA COMARCA DE 

JAURU – PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

* O Edital n° 005/2018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIO DE NÍVEL 

SUPERIOR EM DIREITO DA COMARCA DE JAURU – PODER JUDICIÁRIO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

EDITAL nº 006/2018-DF

A Excelentíssima Senhora Doutora Angela Maria Janczeski Góes, Juíza de 

Direito Diretora do Foro desta Comarca de Jauru - MT, no uso de suas 

atribuições legais e na forma da Lei, em conformidade com o disposto nos 

Editais nºs 14/2012/GSCP e 002/2018/DF, torna público A DATA E O 
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LOCAL PARA APLICAÇÃO DAS PROVAS para o Processo Seletivo para o 

Recrutamento de Cadastro Reserva de Estagiário de Nível Superior em 

Direito da Comarca de Jauru/MT, sendo o dia 19/08/2018, a partir das 08h, 

tendo 04 horas de duração, a realizar-se na Escola Estadual Francisco 

Salazar, sito a Rua Marechal Deodoro, Centro de Jauru-MT.

Os candidatos deverão comparecer no dia da prova, munidos de 

documento de identificação oficial com foto.

Publique-se.

Jauru, MT, 19 de junho de 2018.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 38311 Nr: 1365-43.2015.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO RODRIGUES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

INTIME-SE o perito subscritor do laudo pericial de fls. 150/157 para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar acerca da impugnação a 

presentada pela parte autora às fls. 162/166.

 Após, DÊ-SE vista às partes para se manifestarem no prazo comum de 15 

(quinze) dias, fazendo os autos conclusos em seguida.

Cumpra-se, às providências.

Jauru/MT, 14 de junho de 2018.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000036-71.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA NOVAK OAB - MT0010886A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO MODESTO DOS PASSOS (EXECUTADO)

MARIA JOSE BEZERRA DOS PASSOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA COSTA RIBEIRO OAB - BA42077 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000036-71.2018.8.11.0047. EXEQUENTE: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA EXECUTADO: PEDRO MODESTO DOS PASSOS, MARIA JOSE 

BEZERRA DOS PASSOS Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que a 

parte requerida apresentou justificativa plausível acerca do não 

comparecimento à audiência de conciliação designada para o dia 

22/05/2018 (id. n.º 13010431 e 13011098). Dessa forma, ACOLHO a 

justificativa apresentada e, consequentemente, DETERMINO a remessa 

dos autos à Conciliadora deste Juízo para que designe nova data para 

audiência de conciliação, devendo a Secretaria providenciar a confecção 

dos expedientes pertinentes para cientificação das partes. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Jauru/MT, 19 de junho de 2018. 

Angela Maria Janzeski Góes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-94.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS PEREIRA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO NOGUEIRA MACHADO OAB - MT5311/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000028-94.2018.8.11.0047. REQUERENTE: CARLOS PEREIRA DE MELO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Por prudência, como forma de evitar alegação futura de nulidade 

por cerceamento de defesa, INTIMEM-SE as partes, por seus advogados, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar as provas que pretendem 

produzir, de forma fundamentada, justificando a pertinência, sob pena de 

indeferimento. Consigno que, o transcurso ‘in albis’ do prazo acima 

mencionado será interpretado como desinteresse na produção de novas 

provas e acarretará o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 

355 do NCPC. INTIMEM-SE, via DJE. CUMPRA-SE. Jauru/MT, 18 de junho de 

2018. Angela Maria Janzeski Góes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-72.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CADELARIA KUCHUI SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000174-72.2017.8.11.0047. REQUERENTE: ANA CADELARIA KUCHUI 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Da análise detida dos autos, 

verifica-se que a parte reclamante/requerente interpôs recurso inominado 

sem o recolhimento do preparo, pleiteando as benesses da Justiça 

Gratuita. ‘Ab initio’, constata-se que não foram juntado aos autos 

documentos hábeis, tais como, comprovante de renda, cópia de CTPS, 

declaração de imposto de renda, a comprovar o seu efetivo estado de 

pobreza. Nesse diapasão, convém salientar que o art. 5º da CF, prevê que 

o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recurso. Com efeito, para concessão da 

assistência judiciária gratuita, não basta tão somente requerimento 

acompanhado de declaração de pobreza, já que a CRFB/88 assegura a 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos, portanto, tal circunstância deve ser demonstrada. No caso 

‘sub examine’, não há elementos que demonstrem a hipossuficiência 

alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme determina o 

enunciado n.º 116 do FONAJE, a parte poderá ser intimada para 

apresentar comprovante de hipossuficiência, ‘in verbis’: “ENUNCIADO 116 

– O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de 

recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça 

(art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas 

de presunção relativa de veracidade” (XX Encontro – São Paulo/SP). Pelo 

exposto, DETERMINO a intimação da parte reclamante/requerente, por seu 

advogado, via DJE, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

documentos aptos a demonstrar o preenchimento dos requisitos legais, 

mormente comprovantes de rendimentos próprios e do cônjuge, se 

casado(a) for, tais como holerite, carteira de trabalho, três últimos extratos 

de cartões de crédito, declaração de imposto de renda etc, ou apresente 

comprovante de pagamento do preparo, sob pena de ser declarado 

deserto o recurso inominado, nos termos do § 1° do art. 42, c/c parágrafo 

único do art. 54, ambos da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, REMETAM-ME os autos conclusos. INTIME-SE a parte 

autora, através de seu advogado, via DJE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Jauru/MT, 19 de junho de 2018. Angela Maria Janczeski Goes 

Juíza de Direito
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-03.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO NOGUEIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO NOGUEIRA MACHADO OAB - MT5311/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000047-03.2018.8.11.0047. REQUERENTE: RONALDO NOGUEIRA 

MACHADO REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ 

MT Vistos. Trata-se de Execução de Honorários advocatícios ajuizada em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO em que a parte exequente pretende 

o recebimento de créditos oriundos de honorários arbitrados em 

decorrência de nomeação para patrocínio de interesses de pessoas 

hipossuficientes, ante a inexistência de Defensoria Pública nesta 

Comarca. Pois bem, compulsando os autos se verifica que o presente feito 

se submete ao rito procedimental e às regras estatuídas na Lei n.º 

12.153/2009 não se enquadrando em nenhuma das hipóteses de exceção 

previstas no § 1°, do art. 2º da Lei. A outro giro, nota-se que a Lei n.º 

12.153/2009 não traz regras específicas sobre a execução por quantia 

certa contra a Fazenda Pública, regrando somente a hipótese de 

cumprimento de sentença em seu artigo 13, sendo, neste caso, imperiosa 

a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil e da Lei nº. 

9.099/1995, nos termos do artigo 27, da Lei nº. 12.153/2009. Ademais, 

conforme Enunciado n.° 01 da Fazenda Pública de Mato Grosso, aprovado 

no XIII Encontro em Cuiabá/MT, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda 

Pública se permite seja dispensada audiência de conciliação, desde que 

fixado o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação da defesa, 

seguindo-se o procedimento estabelecido no art. 730 e ss. do CPC/73 

(Enunciado n.° 03 da Fazenda Pública de Mato Grosso, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá/MT). Dessa forma, já pacificado na jurisprudência do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso o entendimento de 

que a certidão de crédito de honorários se trata de título executivo judicial 

(Ap 83349/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/04/2015, Publicado no DJE 

16/04/2015), a Fazenda Pública deverá ser intimada na forma do art. 535, 

do Código de Processo Civil/2015. A parte exequente estará isenta do 

pagamento de custas processuais, nos moldes do art. 54, ‘caput’, da Lei 

nº. 9.099/1995. Com os fundamentos acima, ACOLHO o pedido inicial para 

DETERMINAR que a presente ação tramite sob o rito procedimental da Lei 

nº. 12.153/2009, com a consequente, INTIMAÇÃO da Fazenda Pública do 

Estado do Mato Grosso para, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução. Decorrido o prazo acima sem que haja 

impugnação, fato que deverá ser certificado, HOMOLOGO, desde já, os 

cálculos apresentados na inicial e, nos termos do Provimento n.º 

11/2017-CM, DETERMINO a remessa dos documentos indicados nos 

incisos do § 1.º, do art. 3º do Provimento 11/2017-CM ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, a fim de que seja 

providenciado o cálculo de liquidação do débito. Após a juntada dos 

cálculos, com fundamento no art. 4° do Provimento n.º 011/2017, 

DETERMINO a expedição e remessa do oficio requisitório, devidamente 

acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 1°, do 

referido artigo, para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 (sessenta) 

dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento n.º 

011/2017). No mais, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno 

valor. Havendo impugnação, CERTIFIQUE-SE a tempestividade e 

REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação. Saliento que antes da 

intimação da Fazenda Pública, a parte exequente deverá ser INTIMADA, 

via DJE, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a entrega 

do(s) título(s) que deu(deram) origem à presente execução, mediante 

termo de entrega que deverá ser juntado aos autos, em analogia ao 

Enunciado n.º 126 do Fonaje. Não atendida a diligência acima, fato que 

deverá ser certificado nos autos, REMETAM-ME os autos para 

deliberação. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 

19 de junho de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-72.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CADELARIA KUCHUI SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000174-72.2017.8.11.0047. REQUERENTE: ANA CADELARIA KUCHUI 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Da análise detida dos autos, 

verifica-se que a parte reclamante/requerente interpôs recurso inominado 

sem o recolhimento do preparo, pleiteando as benesses da Justiça 

Gratuita. ‘Ab initio’, constata-se que não foram juntado aos autos 

documentos hábeis, tais como, comprovante de renda, cópia de CTPS, 

declaração de imposto de renda, a comprovar o seu efetivo estado de 

pobreza. Nesse diapasão, convém salientar que o art. 5º da CF, prevê que 

o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recurso. Com efeito, para concessão da 

assistência judiciária gratuita, não basta tão somente requerimento 

acompanhado de declaração de pobreza, já que a CRFB/88 assegura a 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos, portanto, tal circunstância deve ser demonstrada. No caso 

‘sub examine’, não há elementos que demonstrem a hipossuficiência 

alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme determina o 

enunciado n.º 116 do FONAJE, a parte poderá ser intimada para 

apresentar comprovante de hipossuficiência, ‘in verbis’: “ENUNCIADO 116 

– O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de 

recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça 

(art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas 

de presunção relativa de veracidade” (XX Encontro – São Paulo/SP). Pelo 

exposto, DETERMINO a intimação da parte reclamante/requerente, por seu 

advogado, via DJE, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

documentos aptos a demonstrar o preenchimento dos requisitos legais, 

mormente comprovantes de rendimentos próprios e do cônjuge, se 

casado(a) for, tais como holerite, carteira de trabalho, três últimos extratos 

de cartões de crédito, declaração de imposto de renda etc, ou apresente 

comprovante de pagamento do preparo, sob pena de ser declarado 

deserto o recurso inominado, nos termos do § 1° do art. 42, c/c parágrafo 

único do art. 54, ambos da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, REMETAM-ME os autos conclusos. INTIME-SE a parte 

autora, através de seu advogado, via DJE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Jauru/MT, 19 de junho de 2018. Angela Maria Janczeski Goes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-61.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA DA SILVA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000123-61.2017.8.11.0047. REQUERENTE: EDINEIA DA SILVA 

RODRIGUES DE OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 

Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante/requerente 

interpôs recurso inominado sem o recolhimento do preparo, pleiteando as 

benesses da Justiça Gratuita. ‘Ab initio’, constata-se que não foram 
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juntado aos autos documentos hábeis, tais como, comprovante de renda, 

cópia de CTPS, declaração de imposto de renda, a comprovar o seu 

efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém salientar que o art. 

5º da CF, prevê que o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Com efeito, para 

concessão da assistência judiciária gratuita, não basta tão somente 

requerimento acompanhado de declaração de pobreza, já que a CRFB/88 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos, portanto, tal circunstância deve ser 

demonstrada. No caso ‘sub examine’, não há elementos que demonstrem a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado n.º 116 do FONAJE, a parte poderá ser intimada 

para apresentar comprovante de hipossuficiência, ‘in verbis’: “ENUNCIADO 

116 – O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência 

de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça 

(art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas 

de presunção relativa de veracidade” (XX Encontro – São Paulo/SP). Pelo 

exposto, DETERMINO a intimação da parte reclamante/requerente, por seu 

advogado, via DJE, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

documentos aptos a demonstrar o preenchimento dos requisitos legais, 

mormente comprovantes de rendimentos próprios e do cônjuge, se 

casado(a) for, tais como holerite, carteira de trabalho, três últimos extratos 

de cartões de crédito, declaração de imposto de renda etc, ou apresente 

comprovante de pagamento do preparo, sob pena de ser declarado 

deserto o recurso inominado, nos termos do § 1° do art. 42, c/c parágrafo 

único do art. 54, ambos da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, REMETAM-ME os autos conclusos. INTIME-SE a parte 

autora, através de seu advogado, via DJE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Jauru/MT, 19 de junho de 2018. Angela Maria Janczeski Goes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-86.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JUAN RUIZ BLANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERI GARCIA ARAUJO FILHO OAB - MT22686/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000186-86.2017.8.11.0047. REQUERENTE: JUAN RUIZ BLANCO 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte 

reclamante/requerente interpôs recurso inominado sem o recolhimento do 

preparo, pleiteando as benesses da Justiça Gratuita. ‘Ab initio’, 

constata-se que não foram juntado aos autos documentos hábeis, tais 

como, comprovante de renda, cópia de CTPS, declaração de imposto de 

renda, a comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, 

convém salientar que o art. 5º da CF, prevê que o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recurso. Com efeito, para concessão da assistência judiciária gratuita, 

não basta tão somente requerimento acompanhado de declaração de 

pobreza, já que a CRFB/88 assegura a assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, portanto, tal 

circunstância deve ser demonstrada. No caso ‘sub examine’, não há 

elementos que demonstrem a hipossuficiência alegada, sendo de bom 

alvitre registrar que conforme determina o enunciado n.º 116 do FONAJE, 

a parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, ‘in verbis’: “ENUNCIADO 116 – O Juiz poderá, de ofício, 

exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a 

concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), 

uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa 

de veracidade” (XX Encontro – São Paulo/SP). Pelo exposto, DETERMINO a 

intimação da parte reclamante/requerente, por seu advogado, via DJE, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente documentos aptos a 

demonstrar o preenchimento dos requisitos legais, mormente 

comprovantes de rendimentos próprios e do cônjuge, se casado(a) for, 

tais como holerite, carteira de trabalho, três últimos extratos de cartões de 

crédito, declaração de imposto de renda etc, ou apresente comprovante 

de pagamento do preparo, sob pena de ser declarado deserto o recurso 

inominado, nos termos do § 1° do art. 42, c/c parágrafo único do art. 54, 

ambos da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

REMETAM-ME os autos conclusos. INTIME-SE a parte autora, através de 

seu advogado, via DJE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 

19 de junho de 2018. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000187-71.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JUAN RUIZ BLANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERI GARCIA ARAUJO FILHO OAB - MT22686/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000187-71.2017.8.11.0047. REQUERENTE: JUAN RUIZ BLANCO 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte 

reclamante/requerente interpôs recurso inominado sem o recolhimento do 

preparo, pleiteando as benesses da Justiça Gratuita. ‘Ab initio’, 

constata-se que não foram juntado aos autos documentos hábeis, tais 

como, comprovante de renda, cópia de CTPS, declaração de imposto de 

renda, a comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, 

convém salientar que o art. 5º da CF, prevê que o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recurso. Com efeito, para concessão da assistência judiciária gratuita, 

não basta tão somente requerimento acompanhado de declaração de 

pobreza, já que a CRFB/88 assegura a assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, portanto, tal 

circunstância deve ser demonstrada. No caso ‘sub examine’, não há 

elementos que demonstrem a hipossuficiência alegada, sendo de bom 

alvitre registrar que conforme determina o enunciado n.º 116 do FONAJE, 

a parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, ‘in verbis’: “ENUNCIADO 116 – O Juiz poderá, de ofício, 

exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a 

concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), 

uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa 

de veracidade” (XX Encontro – São Paulo/SP). Pelo exposto, DETERMINO a 

intimação da parte reclamante/requerente, por seu advogado, via DJE, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente documentos aptos a 

demonstrar o preenchimento dos requisitos legais, mormente 

comprovantes de rendimentos próprios e do cônjuge, se casado(a) for, 

tais como holerite, carteira de trabalho, três últimos extratos de cartões de 

crédito, declaração de imposto de renda etc, ou apresente comprovante 

de pagamento do preparo, sob pena de ser declarado deserto o recurso 

inominado, nos termos do § 1° do art. 42, c/c parágrafo único do art. 54, 

ambos da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

REMETAM-ME os autos conclusos. INTIME-SE a parte autora, através de 

seu advogado, via DJE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 

19 de junho de 2018. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010105-14.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDERSON FREITAS DA COSTA OAB - MT21490/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010105-14.2016.8.11.0047. REQUERENTE: JUAREZ GOMES REQUERIDO: 

OI MOVEL S.A Vistos. Uma vez tempestivo e, devidamente preparado, 

RECEBO o recurso inominado interposto pela parte reclamada, SOMENTE 

NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO, nos termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 

9.099/95. No mais, considerando que a parte reclamante já apresentou as 

contrarrazões recursais, DETERMINO a remessa dos autos à E. Turma 

Recursal deste Estado. CUMPRA-SE, às providências. Jauru/MT, 19 de 

junho de 2018. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010138-38.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA PEREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO OAB - MT0017873A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010138-38.2015.8.11.0047. REQUERENTE: ANA MARIA PEREIRA 

BARBOSA REQUERIDO: OI S.A Vistos. Uma vez tempestivo e, 

devidamente preparado, RECEBO o recurso inominado interposto pela 

parte reclamada, SOMENTE NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95. No mais, considerando que a parte 

reclamante já apresentou as contrarrazões recursais, DETERMINO a 

remessa dos autos à E. Turma Recursal deste Estado. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Jauru/MT, 19 de junho de 2018. Angela Maria 

Janczeski Goes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000024-91.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA NOVAK OAB - MT0010886A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000024-91.2017.8.11.0047. REQUERENTE: MARCELO APARECIDO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A., 

BANCO DO BRASIL S.A Vistos. Da análise detida dos autos, verifica-se 

que a parte reclamante/requerente interpôs recurso inominado sem o 

recolhimento do preparo, pleiteando as benesses da Justiça Gratuita. ‘Ab 

initio’, constata-se que não foram juntado aos autos documentos hábeis, 

tais como, comprovante de renda, cópia de CTPS, declaração de imposto 

de renda, a comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, 

convém salientar que o art. 5º da CF, prevê que o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recurso. Com efeito, para concessão da assistência judiciária gratuita, 

não basta tão somente requerimento acompanhado de declaração de 

pobreza, já que a CRFB/88 assegura a assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, portanto, tal 

circunstância deve ser demonstrada. No caso ‘sub examine’, não há 

elementos que demonstrem a hipossuficiência alegada, sendo de bom 

alvitre registrar que conforme determina o enunciado n.º 116 do FONAJE, 

a parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, ‘in verbis’: “ENUNCIADO 116 – O Juiz poderá, de ofício, 

exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a 

concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), 

uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa 

de veracidade” (XX Encontro – São Paulo/SP). Pelo exposto, DETERMINO a 

intimação da parte reclamante/requerente, por seu advogado, via DJE, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente documentos aptos a 

demonstrar o preenchimento dos requisitos legais, mormente 

comprovantes de rendimentos próprios e do cônjuge, se casado(a) for, 

tais como holerite, carteira de trabalho, três últimos extratos de cartões de 

crédito, declaração de imposto de renda etc, ou apresente comprovante 

de pagamento do preparo, sob pena de ser declarado deserto o recurso 

inominado, nos termos do § 1° do art. 42, c/c parágrafo único do art. 54, 

ambos da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

REMETAM-ME os autos conclusos. INTIME-SE a parte autora, através de 

seu advogado, via DJE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 

19 de junho de 2018. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010117-28.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT0015764A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PHILIPS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010117-28.2016.8.11.0047. REQUERENTE: ARLES DIAS SILVA 

REQUERIDO: PHILIPS DO BRASIL LTDA Vistos. 1. Por ser tempestivo (LJE, 

art. 42) e estarem presentes os demais pressupostos recursais, tanto 

objetivos (cabimento, adequação, inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo, regularidade procedimental, incluídos nesta o pagamento das 

custas e a motivação) quanto subjetivos (legitimidade e o interesse, que 

decorre da sucumbência), RECEBO o presente recurso inominado 

apresentado pela parte requerida, apenas no efeito devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável ao recorrente (LJE, art. 43). 2. INTIME-SE o 

recorrido/reclamante, por seu advogado, via DJE, para, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentar contrarrazões. 3. Decorrido o prazo, com ou sem 

contrarrazões, REMETAM-SE os autos à Egrégia Turma Recursal Única, 

com nossas homenagens. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Jauru/MT, 19 de junho de 2018. Angela Maria Janczeski Goes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010063-62.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

LECIR DE LANA SAQUETI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT0015764A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010063-62.2016.8.11.0047. REQUERENTE: LECIR DE LANA SAQUETI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. 1. Por ser tempestivo (LJE, art. 42) e estarem presentes os demais 

pressupostos recursais, tanto objetivos (cabimento, adequação, 

inexistência de fato impeditivo ou extintivo, regularidade procedimental, 

incluídos nesta o pagamento das custas e a motivação) quanto subjetivos 

(legitimidade e o interesse, que decorre da sucumbência), RECEBO o 

presente recurso inominado apresentado pela parte requerida apena no 

efeito devolutivo, por não vislumbrar dano irreparável ao recorrente (LJE, 

art. 43). 2. INTIME-SE o recorrido/reclamante, por seu advogado, via DJE, 
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para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar contrarrazões. 3. Decorrido o 

prazo, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal Única, consignando nossas homenagens. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, às providências. Jauru/MT, 19 de junho de 2018. Angela 

Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Comarca de Juscimeira

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. º 023/2018/DF

Excelentíssimo Senhor Doutor ALCINDO PERES DA ROSA – MM. Juiz de 

Direito Diretor do Foro desta Comarca de Juscimeira, no uso de suas 

atribuições legais, e

CONSIDERANDO o que dispõe o dispõe o artigo 13 e seus §§, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso-CNGCE;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar Correição nos Serviços Notariais e Registrais e 

Delegacia de Polícia Judiciária Civil,termo desta Comarca de Juscimeira, 

pelo período de 30 (trinta) dias, com início a partir do dia 1º/8/2018, às 

13h00, sem prejuízo do normal funcionamento dos serviços executados 

nos respectivos departamentos, podendo o período ser estendido, caso 

seja necessário.

Art. 2º - Estabelecer o cronograma a ser cumprido no período, na seguinte 

forma:

3/8/2018, às 13h00 - 1º Ofício e Registro de Imóveis de Juscimeira;

10/8/2018, às 13h00 - 2º Serviço Notarial e Registral de Juscimeira;

17/8/2018, às 14h00 - Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Irenópolis;

22/8/2018, às 14h00 - Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Fátima de 

São Lourenço e

24/8/2018, às 14h00 - Delegacia de Polícia Judiciária Civil;

Art. 3º - Nomear a Senhora Aparecida Lucinda Nunes – Assessora de 

Gabinete II, para secretariar os trabalhos a serem realizados, devendo, 

para tanto, convocar servidor para trabalhar na equipe de apoio, se 

necessário.

Art. 4º - Determinar aos senhores responsáveis pelos órgãos e 

departamentos a serem correicionados que providenciem para que todos 

os livros e materiais utilizados no desenvolvimento dos expedientes 

estejam à disposição.

Art. 5º - Convidar as Autoridades constituídas, representante do Ministério 

Público, advogados, estagiários, serventuários e o público em geral, caso 

queiram, acompanharem os trabalhos da correição, apresentando 

reclamações, se necessárias e/ou sugestões.

Art. 6º - Encaminhe-se cópia desta ao e. Conselho da Magistratura e 

Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Art. 7º - Publique-se no local de costume, notifique o Ministério Público, 

Defensoria Pública e o Presidente da Subsecção da OAB de Juscimeira. 

Registre-se e Cumpra-se.

Juscimeira, 15 de junho 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA.Juiz de Direito-Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43235 Nr: 904-63.2018.811.0048

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANTANAL AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO CABRAL, ARLY CABRAL, 

FERNANDO GOELLNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS DIETERICH ESPINDOLA 

BRENNER - OAB:181187, RAFAELA FACCIONI CORREA - OAB:63804

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO BINOTTO PEREIRA - 

OAB:14396-A, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:16426/O

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono os autos a fim de CITAR e INTIMAR os 

embargados na pessoa de seus procurados do teor da Concessão da 

Liminar Deferida, tópico abaixo transcrito

"...Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para SUSPENDER os efeitos 

da decisão concessiva da cautelar de arresto no feito em apenso (autos 

nº 726-17.2018.811.0048, Código 42807), até ulterior deliberação deste 

juízo.Fica desde já, terminantemente ROIBIDA A VENDA E/OU QUALQUER 

ESPÉCIE DE COMERCIALIZAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DO SOJA OBJETO 

DA AÇÃO EM APENSO, figurando os embargados ARLY CABRAL e 

ARLINDO CABRAL na condição como fiéis depositários, devendo assinar 

o competente termo. Citem-se os embargados para, querendo, ofertarem 

contestação, indicando as provas que pretendem produzirem. Conste do 

mandado que, não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela embargante, bem como INTIMEM 

– SE para que façam provas da caução oferecida aos autos da Cautelar 

de Arresto. Após, conclusos para deliberação.Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências." De Jaciara/MT para Juscimeira/MT, 04 de 

maio de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva -Juiz de Direito

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44549 Nr: 1587-03.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINO BISPO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA STELLA MUNIZ - 

OAB:4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ausente, na petição inicial, documentos essenciais para a comprovação 

do alegado na exordial, desatendendo o que determina o inciso II do art. 

319 e artigo 320, ambos do NCPC.

2. Desta feita, intime-se a parte requerente para emendar a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acostando aos autos comprovante de 

endereço em seu nome haja vista que o comprovante juntado nos autos 

está em nome de terceiros ou outro documento que comprove a mesma 

reside no endereço indicado na inicial (contrato de aluguel, contrato de 

arrendamento, contrato de trabalho, escritura, entre outros), bem como 

juntando aos autos instrumento procuratório público, tudo sob pena de 

indeferimento da inicial.

3. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 18 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40748 Nr: 3204-32.2017.811.0048

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTO ZANIN NETO, MARIA ESTER CAETANO ZANIN, 

BENEDITO BIASI ZANIN NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INDUSVAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSIONE SANTOS - OAB:50454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RICARDO PASSOS DE 

SOUZA - OAB:165202-A/SP, RALPH MELLES STICCA - 

OAB:236.471/SP

 Vistos.

1. Diante da procedência dos embargos de declaração (Ref:8) e pela 

tempestividade dos embargos à execução (Ref: 21), intime-se a parte 

embargada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

impugnação, na forma do art. 920 do NCPC.

2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 18 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 24832 Nr: 802-80.2014.811.0048

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027920/6/2018 Página 627 de 739



 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MARIA GLORIA RODRIGUES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL CARVALHO MARIANO - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

ESPECÍFICA movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em favor da 

paciente MARIA GLORIA RODRIGUES DE SOUZA, em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, todos qualificados nos autos, nos termos do artigo 196, 

da Constituição Federal, c/c o artigo 2.º e artigo 6.º, inciso I, alínea “d”, da 

Lei nº. 8.080/90, para confirmar a liminar anteriormente deferida e 

DETERMINAR que o ESTADO DE MATO GROSSO providencie a entrega 

dos medicamentos Vildagliptina + Metformina (GALVUS) (50/850mg - 2 

(duas) vezes ao dia) para à requerente, independente de aguardar em 

qualquer fila de atendimento/espera, pelo tempo que for necessário ao seu 

tratamento, sob pena de bloqueio de valores para cumprimento da 

medida.3.2. Deixo de condenar o requerido nas custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, eis que isento nos termos da Lei 

nº. 18 da Lei 7.347/85. (REsp 822919 / RS RECURSO ESPECIAL 

2006/0039002-2. Rel. Ministro JOSÉ DELGADO , DJ 14.12.2006 p. 285).3.3. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações 

necessárias.3.4. P.R.I.C.Juscimeira – MT, 22 de março de 2018.Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 24928 Nr: 853-91.2014.811.0048

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ANTÔNIO RODRIGUES SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE 

MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL CARVALHO MARIANO - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

1. Trata-se ação Civil Pública de Obrigação de Fazer c/c pedido de 

antecipação de tutela específica proposta por ANTÔNIO RODRIGUES 

SANTANA, representado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO 

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, para determinar que o Poder 

Público providencie os recursos necessários à liberação dos 

medicamentos Bromidrato de Citalopram (CITALOPRAM 20 mg – 1 vez ao 

dia) e Cloridrato de Memantina (10 mg – 1 vez ao dia), tendo em vista que 

o requerente é portador do mal de Alzheimer (CID10 G30).

Com a inicial acostou documentos.

Parecer Técnico Núcleo de Apoio Técnico – (NAT/TJMT) na Ref: 8.

A liminar foi deferida, para que o Estado de Mato Grosso forneça os 

medicamentos descritos nas receitas médicas anexas a inicial, ao 

requerente (Ref: 10).

Devidamente citada (Ref: 14), a parte ré apresentou defesa escrita (Ref: 

45), onde levantou a preliminar de ilegitimidade passiva, pugnando, ao 

final, pela improcedência dos pedidos.

O Ministério Público apresentou a impugnação à contestação, 

oportunidade em que ratificou os pedidos feitos na exordial (Ref: 52).

É o relatório. Fundamento. Passo à decisão.

2. O processo encontra-se em condições de ser julgado, sendo que os 

pressupostos processuais de existência e de validade foram atendidos. 

Ainda, não se vislumbram nos autos quaisquer dos pressupostos 

processuais negativos e não se faz necessária dilação probatória, 

porquanto a prova documental traz a exata dimensão do mérito do feito, o 

que oportuniza abreviamento de rito na forma do artigo 355, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil.

No entanto, antes de adentrar no mérito, passo, à análise da preliminar 

levantada pelo requerido, qual seja de ilegitimidade passiva.

Inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva, não merece prosperar, 

uma vez que a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos deve 

se dar de forma solidária pelos três entes, sendo assim o requerido pode 

integrar a lide sem ofensa processual.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ajuizou a presente ação, com pedido 

liminar, com o fito de que o paciente recebesse logo os medicamentos 

necessários, o que foi garantido por decisão liminar, a qual torno definitiva.

Sabido é que o direito à saúde é constitucionalmente assegurado e 

inquestionável, conforme a lição doutrinária que trago a lume, in verbis:

“A SAÚDE É DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO, GARANTIDO 

MEDIANTE POLÍTICAS SOCIAIS E ECONÔMICAS QUE VISEM À REDUÇÃO 

DO RISCO DE DOENÇA E DE OUTROS AGRAVOS E AO ACESSO 

UNIVERSAL E IGUALITÁRIO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PARA SUA 

PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO (CF, ART. 196), SENDO DE 

RELEVÂNCIA PÚBLICA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, CABENDO AO 

PODER PÚBLICO DISPOR, NOS TERMOS DA LEI, SOBRE SUA 

REGULAMENTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, DEVENDO SUA 

EXECUÇÃO SER FEITA DIRETAMENTE OU POR MEIO DE TERCEIROS E, 

TAMBÉM, POR PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO (CF, 

ART.197).” (DIREITO CONSTITUCIONAL, ALEXANDRE DE MORAES, 

EDITORA ATLAS, PÁGINA 485)

Ademais, o artigo 196 da Constituição Federal afirma que a saúde é direito 

de todos e dever do Estado, sendo de competência comum da União, 

Estados e municípios (artigo 23 da Constituição Federal).

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência do Tribunal de Justiça 

do nosso Estado:

“Cumpre ao Estado assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, 

conforme previsão constitucional”, obviamente “O cumprimento de 

demorada formalidade burocrática deve ser afastado para que se cumpra 

o fornecimento do medicamento indispensável ao tratamento de 

portadores de moléstia grave e com necessidade de tratamento 

emergencial.” (TJ/MT – 4º CCível – RAI nº 72.748/2008 – Relator: Des. 

José Silvério Gomes – DJ 26-01-2009).

Atinge-se, assim, não só o direito fundamental à saúde, mas sim à própria 

vida do doente que deve ter por parte do Ente Estatal o cuidado que dele 

se espera.

No presente caso, restou demonstrado que o paciente é portador da 

doença de Alzheimer (CID10 G30), motivo pelo qual necessita que lhe 

sejam fornecidos os medicamentos Bromidrato de Citalopram 

(CITALOPRAM 20 mg – 1 vez ao dia) e Cloridrato de Memantina (10 mg – 1 

vez ao dia) e a imprescindibilidade deste procedimento para que sejam 

fornecidos os medicamentos adequados ao paciente; atenta contra a 

Constituição Federal a negativa das providências requisitadas ao Estado.

Vejamos o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - NECESSIDADE DE TUTELA ESPECÍFICA PARA 

REALIZAR INTERVENÇÃO CIRÚRGICA DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA - 

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - AFASTADA - MÉRITO - 

NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

E DA SAÚDE - GARANTIA DE PRESERVAÇÃO DA DOENÇA E OUTROS 

AGRAVOS MEDIANTE CONDUTA POSITIVA DO ESTADO - MULTA 

COMINATÓRIA - POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO CONTRA O PODER PÚBLICO 

- RECURSO IMPROVIDO. A presunção de não atendimento do artigo 526 

do CPC é juris tantum, e somente quando arguido e provado pelo 

agravado, provoca o não conhecimento do agravo de instrumento. Ante a 

evidente desproporcionalidade entre a preocupação com a ordem 

econômica do Estado e o direito supremo à saúde de pessoa 

hipossuficiente, portadora de incontinência urinária de esforço, deve-se 

dar mais prestígio judicial a este, em atenção ao que propaga o Estado 

Democrático de Direito, em especial, à dignidade da pessoa humana. 

Requisitos autorizadores da antecipação de tutela. A hipótese retrata 

obrigação do Estado no custeio da aquisição de tela para realização de 

cirurgia de “Sling”; de conseguinte, os artigos 461 e 461-A do CPC 

permitem afirmar que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, diante 

dessa situação específica, determine medida necessária para a 

efetivação da tutela específica, mediante a fixação de multa”. (Agravo de 

Instrumento n. 37594/2009, Quarta Câmara Cível, Relatora Desa. Clarice 

Claudino da Silva, data do julgamento: 06.07.2009).
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“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA PARA 

CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS PARA CONTROLE DE DIABETES - ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA CONCEDIDA - IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - DESACOLHIMENTO - 

DOENÇA SABIDAMENTE GRAVE - NECESSIDADE COMPROVADA POR 

EXAMES E RECEITUÁRIO MÉDICO - DIREITO CONSAGRADO NOS ART. 196 

DA CF E 1º DA LEI Nº 11.347/06 - POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE 

ASTREINTES POR DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DO 

FORNECIMENTO - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. Além de 

o direito à saúde e à vida estarem consagrados no texto constitucional, a 

exemplo da dicção do art. 196 da CF, a legislação ordinária específica 

dispõe que “Os portadores de diabetes receberão, gratuitamente, do 

Sistema Único de Saúde - SUS, os medicamentos necessários para o 

tratamento de sua condição e os materiais necessários à sua aplicação e 

à monitoração da glicemia capilar” (art. 1º da Lei nº 11.347/2006). Deve 

ser fornecido o medicamento indispensável ao tratamento de portadores 

de moléstia sabidamente grave, quando esta estiver comprovada por 

exames, atestado e receituários médicos. As astreintes podem ser 

fixadas pelo juiz de ofício, mesmo contra pessoa jurídica de direito público, 

que ficará obrigada a suportá-las caso não cumpra a obrigação de fazer 

no prazo estipulado (STJ-RF 370/297: 6ª T., REsp 201.378)”. (AI, 

131788/2009, DRA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 23/02/2010, Data da publicação no DJE 

08/03/2010)

Neste caso, em que os exames evidenciam a existência da patologia no 

paciente, se não tiver seus diretos tutelados imediatamente, corre o risco 

de ao final do julgamento do mérito ter aplicada a si a expressão utilizada 

por Rui Barbosa, qual seja “justiça tardia, é injustiça”. Ademais, não se 

pode olvidar que o objetivo maior do pleito é a manutenção da saúde 

humana. Está, pois, caracterizada a possibilidade do dano irreparável.

Nessa toada, diante da comprovação da necessidade de fornecimento 

dos medicamentos para o paciente, bem como diante da precariedade e 

letargia do nosso sistema de saúde, outro caminho não há senão 

condenar o Estado ao fornecimento dos medicamentos sob pena de multa.

3. DISPOSITIVO

3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

movida por ANTÔNIO RODRIGUES SANTANA, em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, qualificados nos autos, nos termos do artigo 196, da 

Constituição Federal, c/c o artigo 2.º e artigo 6.º, inciso I, alínea “d”, da Lei 

nº. 8.080/90, para confirmar a liminar anteriormente deferida e 

DETERMINAR que o ESTADO DE MATO GROSSO providencie a entrega 

dos medicamentos Bromidrato de Citalopram (CITALOPRAM 20 mg – 1 vez 

ao dia) e Cloridrato de Memantina (10 mg – 1 vez ao dia) para o 

requerente, independente de aguardar em qualquer fila de 

atendimento/espera, pelo tempo que for necessário ao seu tratamento, 

sob pena de bloqueio de valores para cumprimento da medida.

3.2. Deixo de condenar o requerido nas custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, eis que isento nos termos da Lei nº. 18 da Lei 

7.347/85. (REsp 822919 / RS RECURSO ESPECIAL 2006/0039002-2. Rel. 

Ministro JOSÉ DELGADO , DJ 14.12.2006 p. 285).

3.3. Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações 

necessárias.

3.4. P.R.I.C.

Juscimeira – MT, 05 de julho de 2017.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43923 Nr: 1276-12.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO SOARES GIGLIO - 

OAB:15474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Diante da informação contida no Termo de audiência contido em Ref: 19 

dê-se vista dos autos à Defensoria Pública para apresentação de 

contestação.

2. Após, conclusos para deliberações.

3. Cumpra-se.

Juscimeira/MT, 19 de junho de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44558 Nr: 1594-92.2018.811.0048

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEILA APARECIDA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO GARCIA MARTINES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O, RANIELE SOUZA MACIEL - OAB:23.424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, concedo a gratuidade da justiça pleiteada pela parte autora, 

nos termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Com efeito, segundo Dinamarco, “a valorização dos meios alternativos 

de solução dos conflitos é uma linha bem definida entre as ondas 

renovatórias do processo civil moderno e hoje a tentativa de conciliar está 

incluída, pela própria Reforma, entre os deveres fundamentais do juiz” 

(Instituições de Direito Processual Civil, Malheiros, Vol. III, 2001, p. 635).

4. Assim, dado a possibilidade de resolução da lide pelas próprias partes, 

designo audiência de conciliação para o dia 23/07/2018, às 15h (horário 

oficial de Cuiabá-MT), nos termos do artigo 334 do Código de Processo 

Civil, a qual será realizada pela Conciliadora com atribuição nesta 

Comarca, conforme Provimento n. 15/2016-CM. Assim, proceda o(a) Sr(a). 

Gestor(a) com o necessário.

5. Cite-se a parte requerida e intime-se ela e a parte autora a fim de 

comparecerem à audiência, acompanhados de seus(uas) Advogados(as). 

Em não havendo acordo, o prazo para contestar será de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da data de audiência de conciliação, nos termos do 

artigo 335 do Código de Processo Civil.

6. Intime-se a parte autora por meio de seus advogados.

7. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive carta precatória, se o 

caso. Prazo: 20 (vinte) dias.

8. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 19 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 33834 Nr: 34-52.2017.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO e 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON ALVES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da Parte Autora para, no prazo legal, 

providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através de 

emissão de guia no site deste Egrégio Tribunal, para efetivo cumprimento 

do ato processual.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-22.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FAGUNDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de 

ter sido suspenso o serviço do seu telefone móvel. Atendendo aos termos 

do artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações 

probatórias, uma vez que as partes já trouxeram provas documentais 

suficientes para o julgamento da lide. Da análise dos autos, verifica-se que 

o autor alega que possuí linha telefônica junto à empresa requerida, 

referente ao terminal 66-99608.6169, no entanto, denota-se que no CHIP2 

(Cartão SIM2) consta a numeração antiga do mesmo, ou seja (66) 

99608.6169, porém quando este efetua suas ligações aparece o número 

(66) 9907.8617, número este nunca solicitado. No entanto não foi possível 

tal comprovação, uma vez que pela simples análise dos documentos 

trazidos é possível verificar que a referida linha telefônica está em nome 

da parte autora. A demais, a requerida, em sede de contestação ratifica a 

informação de que a referida linha telefônica está em nome da reclamante, 

devendo ser acatada a sua defesa. Nesse diapasão, conclui-se que 

embora haja a comprovação das negativações, não é possível o 

estabelecimento do nexo entre estes fatos e a caracterização dos danos 

reclamados. Na avaliação do dano moral, deve-se medir o grau de sequela 

produzido, isto é, necessita-se de dados concretos para quantificar o 

valor desse dano material, para que, posteriormente possa dosar com 

justiça a condenação do ofensor. Verifica-se no caso em análise, 

tratar-se de transtornos diários inerentes ao cotidiano do homem comum; é 

certo que estes fatos são desagradáveis, causam desconforto, 

aborrecimentos; entretanto, não ensejam indenização, especialmente 

referente ao dano material, se não houver a devida comprovação de quem 

é a responsabilidade pelo prejuízo causado. Depreende-se das alegações 

deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos 

narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano material 

ou moral, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o 

dano, sendo impossível quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o 

autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, 

conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, o qual possui 

a mesma redação do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o 

princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre 

Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª 

ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do 

Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos 

constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que 

algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, 

seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo 

extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, 

n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da 

prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse 

reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus 

probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva 

participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter 

vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova 

pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o 

reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.” 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos 

pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a 

comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem 

guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

MANOEL FAGUNDES DE SOUZA, em desfavor de VIVO S/A., por entender 

não ter havido danos materiais ou morais a serem indenizados, conforme 

fundamentação supra. 3.2. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 9.099/95. 3.3. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.4. 

P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-88.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR HUMBERTO SANTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de 

ter o seu nome negativado perante aos órgãos de proteção ao crédito, 

pela reclamada, indevidamente. Atendendo aos termos do artigo 355, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. Da análise dos autos, verifica-se que o autor 

comprovou a existência da negativação de seu nome frente aos órgãos 

de proteção ao crédito, alegando que as referidas negativações são 

indevidas. No entanto não foi possível tal comprovação, uma vez que pela 

simples análise dos documentos trazidos é possível verificar que houve o 

comprometimento do autor, quanto à assunção da dívida frente à 

requerida e como não houve o devido adimplemento da obrigação, ocorreu 

à negativação do seu nome por parte da requerida. A demais, a requerida, 

em sede de contestação justifica de forma coerente o motivo das 

negativações, devendo ser acatada a sua defesa. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação das negativações, não é 

possível o estabelecimento do nexo entre estes fatos e a caracterização 

dos danos reclamados. Na avaliação do dano moral, deve-se medir o grau 

de sequela produzido, isto é, necessita-se de dados concretos para 

quantificar o valor desse dano material, para que, posteriormente possa 

dosar com justiça a condenação do ofensor. Verifica-se no caso em 

análise, tratar-se de transtornos diários inerentes ao cotidiano do homem 

comum; é certo que estes fatos são desagradáveis, causam desconforto, 

aborrecimentos; entretanto, não ensejam indenização, especialmente 

referente ao dano material, se não houver a devida comprovação de quem 

é a responsabilidade pelo prejuízo causado. Depreende-se das alegações 

deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos 

narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano material 

ou moral, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o 

dano, sendo impossível quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o 

autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, 

conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, o qual possui 

a mesma redação do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o 

princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre 

Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª 

ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do 

Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos 

constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que 

algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, 

seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo 

extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, 

n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da 

prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse 

reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus 

probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva 

participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter 

vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova 

pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o 

reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 
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extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.” 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos 

pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a 

comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem 

guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

ARTHUR HUMBERTO SANTINI, em desfavor de OI MOVEL S.A, por 

entender não ter havido danos materiais ou morais a serem indenizados, 

conforme fundamentação supra. 3.2. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 9.099/95. 3.3. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.4. 

P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-52.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FERRAZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Versam os presentes autos sobre reclamação 

de cunho condenatório e condenatório, onde a parte reclamante pretende 

a devolução de valores pagos por diversos aparelhos, devido à queda 

ocorrida pelo defeito de um painel e não terem sido sanados os problemas 

pela requerida, bem como ser indenizada por danos morais pelo prejuízo 

sofrido. Atendendo aos termos do artigo 355, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilações probatórias, uma vez que as partes já trouxeram 

provas documentais suficientes para o julgamento da lide. Trata-se de 

AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO c/c 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, proposta por RICARDO 

FERRAZ DE OLIVEIRA, em face de EB COMERCIO DE 

ELETRODOMESTICOS LTDA, aduzindo, em síntese, que na data de 

28/06/17 foi até a loja de eletrodomésticos, ora Requerida, onde realizou a 

compra de alguns itens de móveis e eletrônicos para a sua residência, 

entre eles, um painel para televisão (Painel RV Móveis Los Angeles 

Terrarum) no valor de R$ 231,01 (duzentos e trinta e um reais e um 

centavo) e uma televisão (TVC Samsung Led 43P FHD Smart-Netflix) no 

valor de R$ 2.988,00 (dois mil, novecentos e oitenta e oito reais), após 

efetivada a compra na loja Requerida, seus funcionários (montadores de 

móveis) foram até a residência do Requerente fazer a entrega dos 

eletrônicos e fazer a montagem dos móveis, dentre eles, o painel onde foi 

fixada a televisão. Ocorre que, no momento da instalação do painel, o 

Requerente constatou que algumas das madeiras que seriam parafusadas 

na parede estavam rachadas (fotografias anexas), sendo que questionou 

aos montadores sobre os riscos de pendurar o painel utilizando madeira 

com defeito, sendo confirmado pelos funcionários da Requerida que 

colocariam mais parafusos e assim, o painel ficaria totalmente fixado, sem 

qualquer risco de queda, informou ainda que não teria na loja outras 

madeiras para fazerem a troca. Entretanto, em meados do mês de 

dezembro de 2017, ocorreu exatamente o que o Requerente mais temia, 

quando constatou a queda do painel ante ao defeito da madeira ora 

utilizada, o que provocou a queda da televisão ora fixada no painel, 

juntamente com o receptor de sinal analógico (Receptor Sky Pré Pago 

Livre) com valor de R$ 196,00 (cento e noventa e seis reais) e um 

aparelho de som (Mini System Philco PH800) com o valor de R$ 1.599,90 

(um mil, quinhentos e noventa e nove reais e noventa centavos), o que 

provocou a total deterioração de todos os itens ora mencionados, 

restando inutilizáveis ao Requerente. Antes de adentrar no mérito, analiso 

a preliminar levantada pela primeira requerida, da ilegitimidade passiva da 

mesma, por entender que apenas comercializou o produto, não tendo 

responsabilidade pela sua qualidade. Entendo que a referida preliminar, 

não deva prosperar, uma vez que a fornecedora de bens duráveis 

responde solidariamente com o fabricante diante do consumidor final, 

assumindo, assim o risco dos vícios ocorridos nos produtos 

comercializados. No caso, importa esclarecer que no polo passivo da 

relação de consumo se encontram todas as espécies de fornecedores, 

coobrigados e solidariamente responsáveis pelo ressarcimento dos vícios 

de qualidade ou quantidade eventualmente apurados no fornecimento de 

produtos ou serviços, não podendo o consumidor final ficar a mercê das 

suas tentativas de se eximir da responsabilidade assumida com a 

comercialização dos produtos. No mérito, depreende-se dos documentos 

juntados aos autos que a parte reclamada deu causa a má prestação de 

um serviço, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma 

vez que não sanou o problema apresentado pelo referido produto vendido 

à parte autora, gerando, dessa forma, inúmeros transtornos e prejuízos 

para o reclamante. O Código de Defesa do Consumidor é explicito ao 

descrever a responsabilidade objetiva dos fornecedores de bens 

duráveis, sendo que dessa forma desnecessária é a verificação da culpa, 

bastando a existência do dano e do nexo, in verbis: "Art. 18. Os 

fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis 

respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os 

tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes 

diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, 

com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou 

mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua 

natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes 

viciadas." Cabe mencionar que o consumidor, ao adquirir o bem, cria uma 

expectativa quanto ao desempenho e à durabilidade do produto, que se 

traduzem no cumprimento da finalidade à qual o produto de presta, bem 

como na garantia de que o produto ou serviço não perderá, total ou 

parcialmente, de forma prematura, sua utilidade. Da análise dos autos, 

verifica-se que, houve uma má prestação de um serviço, visto que não 

obrou com a devida diligência a Reclamada, uma vez que foi constado o 

defeito do bem adquirido pelo autor e não houve a devida troca, conforme 

art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Nesse 

diapasão, nota-se que a requerida não trouxe nenhuma prova que 

combatesse os documentos coligidos para os autos pelo autor, 

limitando-se a negar genericamente os fatos. Ao réu compete o ônus da 

prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor (art. 373, II, CPC), o que não se verificou no caso presente. 

No entanto, a par do reconhecimento de uma má prestação no serviço 

contratado, vislumbro a possibilidade da substituição dos bens adquiridos 

ou a devolução de todos os valores pagos, bem como ressarcimento dos 

prejuízos materiais, além da indenização por dano moral, tudo sem ônus ao 

autor. O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão 

de um bem jurídico extra patrimonial contido nos direitos da personalidade, 

tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, 

honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Insta 

salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência 

pátria para a caracterização do dano moral, como se vê: “Dano moral puro 

– Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas 

relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma 

pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4ª T. 

– Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285) Ademais, 

está caracterizada, a responsabilidade da reclamada, ainda que 

objetivamente, no evento que gerou os danos suportados pela reclamante, 

o que, por si só, já é um fator determinante do dever de indenizar, posto 

que violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano 

moral pela inclusão indevida do nome da reclamante no Serviço de 

Proteção ao Crédito pela parte reclamada EB COMERCIO DE 

ELETRODOMESTICOS LTDA, gerando na autora dor, sofrimento, 

sentimentos íntimos de angústia e de estar sendo enganada por um 

contrato sem a devida contraprestação. Assim, sendo desnecessária a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da só 

verificação da conduta indevida da reclamada. Não se afigura possível a 

prefixação do quantum da indenização devida por danos morais. A 

fixação do valor da indenização deve pautar-se pela aplicação dos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, um para compensar o 

constrangimento indevido imposto ao ofendido, e outro para desestimular o 

ofensor a, no futuro, praticar atos semelhantes, contendo, assim o caráter 

punitivo e pedagógico. Todavia ressalta-se que o valor não deve ser tão 

grande ao ponto de constituir enriquecimento ilícito e nem tão pequeno que 

se torne inexpressivo. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido contido na presente AÇÃO DE 
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RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO c/c INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS, proposta por RICARDO FERRAZ DE 

OLIVEIRA, em face de EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, 

para: a) DETERMINAR que a parte Reclamada, substitua todos os 

equipamentos danificados pela queda; b) CONDENAR a parte Reclamada a 

pagar à parte Reclamante a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a 

título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, 

pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, 

ambos a partir desta decisão. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. P.R.I.C. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-45.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GLORIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONE ZONARI LETCHACOSKI OAB - PR0018445A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de Execução, com as partes já qualificados nos 

autos. 2. Foi informada a total quitação do débito, consta o pedido do 

arquivamento definitivo dos autos, uma vez que cumprido o objetivo 

processual. 3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, uma vez que satisfeita a dívida pela parte devedora, tornando sem 

efeito, por corolário, eventuais penhoras/arrestos realizados nos autos. 4. 

Sem custas e honorários (LJE, art. 54 e 55). 5. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se. Arquive-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-98.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAUSTINO FERREIRA BARBOSA NETO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de Execução, com as partes já qualificados nos 

autos. 2. Foi informada a total quitação do débito, consta o pedido do 

arquivamento definitivo dos autos, uma vez que cumprido o objetivo 

processual. 3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, uma vez que satisfeita a dívida pela parte devedora, tornando sem 

efeito, por corolário, eventuais penhoras/arrestos realizados nos autos. 4. 

Sem custas e honorários (LJE, art. 54 e 55). 5. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se. Arquive-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-96.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO WELITON APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de Execução, com as partes já qualificados nos 

autos. 2. Foi informada a total quitação do débito, consta o pedido do 

arquivamento definitivo dos autos, uma vez que cumprido o objetivo 

processual. 3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, uma vez que satisfeita a dívida pela parte devedora, tornando sem 

efeito, por corolário, eventuais penhoras/arrestos realizados nos autos. 4. 

Sem custas e honorários (LJE, art. 54 e 55). 5. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se. Arquive-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-87.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYWMY EDWARDA ARAUJO SILVA OAB - MT23677/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Defiro o pedido veiculado para que seja redesignada a 

Audiência de Tentativa de Conciliação para a próxima data possível, 

conforme pauta da Srª Conciliadora. 2. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-56.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELENA GONCALVES DA MATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Indefiro o pedido retro, por entender que não há previsão 

legal. 2. Prossiga no cumprimento de decisão anterior arquivando-se os 

presentes autos. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres 

da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-36.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

GEYDSON MAKS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de 

ter o seu nome negativado perante aos órgãos de proteção ao crédito, 

pela reclamada, indevidamente. Atendendo aos termos do artigo 355, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. Da análise dos autos, verifica-se que o autor 

comprovou a existência da negativação de seu nome frente aos órgãos 

de proteção ao crédito, alegando que as referidas negativações são 

indevidas. No entanto não foi possível tal comprovação, uma vez que pela 

simples análise dos documentos trazidos é possível verificar que houve o 

comprometimento do autor, quanto à assunção da dívida frente à 

requerida e como não houve o devido adimplemento da obrigação, ocorreu 

à negativação do seu nome por parte da requerida. A demais, a requerida, 

em sede de contestação justifica de forma coerente o motivo das 

negativações, devendo ser acatada a sua defesa. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação das negativações, não é 

possível o estabelecimento do nexo entre estes fatos e a caracterização 

dos danos reclamados. Na avaliação do dano moral, deve-se medir o grau 

de sequela produzido, isto é, necessita-se de dados concretos para 

quantificar o valor desse dano material, para que, posteriormente possa 

dosar com justiça a condenação do ofensor. Verifica-se no caso em 

análise, tratar-se de transtornos diários inerentes ao cotidiano do homem 

comum; é certo que estes fatos são desagradáveis, causam desconforto, 
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aborrecimentos; entretanto, não ensejam indenização, especialmente 

referente ao dano material, se não houver a devida comprovação de quem 

é a responsabilidade pelo prejuízo causado. Depreende-se das alegações 

deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos 

narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano material 

ou moral, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o 

dano, sendo impossível quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o 

autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, 

conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, o qual possui 

a mesma redação do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o 

princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre 

Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª 

ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do 

Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos 

constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que 

algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, 

seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo 

extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, 

n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da 

prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse 

reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus 

probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva 

participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter 

vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova 

pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o 

reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.” 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos 

pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a 

comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem 

guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

GEYDSON MAKS DA SILVA, em desfavor de VIVO S.A., por entender não 

ter havido danos materiais ou morais a serem indenizados, conforme 

fundamentação supra. 3.2. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 9.099/95. 3.3. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.4. 

P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-47.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON MANOEL GARCIA DE SOUZA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado pela parte autora, 

alegando que fora surpreendido pela existência de apontamentos no 

SPC/SERASA, efetuados pela parte requerida, busca, assim o reclamante 

a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de, liminarmente, determinar 

a exclusão do seu nome do SPC/SERASA e, ao final, pela procedência do 

pedido em sua totalidade. É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A 

concessão de tutelas acautelatórias e antecipatórias em sede de Juizados 

Especiais deve ser, por certo, admitida, conforme exegese emanada do 

artigo 6.º da Lei 9.099/95, conclusão também editada no VII Encontro 

Nacional. No caso, não está presente um dos requisitos necessários para 

a antecipação da tutela pretendida. De efeito, para a concessão da medida 

imprescindível se faz a prova inequívoca que conduza à verossimilhança 

da alegação, o que se verifica nos autos, no que tange às informações 

trazidas pelos documentos colacionados. No entanto, com relação ao 

dano de difícil reparação, não ficou claramente demonstrado, uma vez que 

não há como saber que a restrição tenha sido indevida, devendo assim 

esperar o desfecho da presente ação, para que possa haver a 

comprovação das alegações feitas pelo autor. Em matéria de defesa do 

consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com 

previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo 

sumário de cognição a ser realizado neste momento processual, tenho 

que a concessão da presente medida, não merece guarida, uma vez que 

não ficou claramente demonstrados os requisitos ensejadores da 

concessão da referida liminar. 3. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido 

liminar, contido na inicial, por entender não estarem presentes os 

requisitos ensejadores da concessão do referido pedido. 4. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do 

chamamento judicial as advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74519 Nr: 2066-41.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Defiro o pedido de substituição de testemunha feito pela Defesa.

Defiro o pedido do Ministério Público colhendo o compromisso da 

testemunha Zuliva da Silva Tidre, considerando que a testemunha é 

parente da vítima e não do denunciado, portanto não incide o art. 208 do 

CPP.

Defiro o pedido do Ministério Público de desistência da testemunha Sagin.

Indefiro o pedido do Ministério Público, mantendo a testemunha 

compromissada, uma vez que não é parente do acusado e o considera um 

pai por uma relação que tiveram anos antes, sendo que seus pais 

biológicos eram amigos do acusado, não incidindo a regra do art. 203 do 

CPP.

Com relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, INDEFIRO-O, 

considerando que a instrução processual já está encerrada, em menos de 

06 meses do recebimento da denúncia, e o quadro fático analisado na 

audiência de custódia não se modificou. Faltando apenas alegações finais 

da defesa para a sentença, não visualizo motivos para a soltura do 

denunciado neste momento processual, considerando que ficou a 

instrução toda preso. Ressalto que, permanecem os motivos que 

fundamentaram a prisão preventiva, sendo que o acusado residia na 

mesma residência da vítima, inclusive a casa é de sua propriedade, e 

voltaria para o mesmo imóvel caso solto. Ademais, ressalto que o fato tem 

gravidade em concreto, considerando os indícios da quantidade de vezes 

em que o delito foi praticado (04 vezes), bem como a idade da vítima (10 

anos de idade).

Encerrada a instrução processual, vista às partes para alegações finais 

no prazo legal de forma sucessiva. Em seguida, voltem os autos 

conclusos para a sentença.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 15h00min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 18 de junho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73642 Nr: 1571-94.2017.811.0109

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRLEY ALVES NUNES BUSSADORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IVANI BUSSADORI ROMANELLI, 

ILSON ROMANELLI, José Carlos Romanelli, TAUANE BUSSADORI 
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ROMANELLI, CELITA APARECIDA, SILVIO ROBERTO ROMANELLI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aguinaldo Wagner Zanatto - 

OAB:7284-B/MT, OTILIO RIBEIRO NETO - OAB:13332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Dauber - OAB:31.278 

OAB/PR

 Audiência de instrução e julgamento designada para a data 15/082018 ás 

17h00, intimem-se as partes e as testemunhas

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75051 Nr: 370-33.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Santana Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Diante do exposto, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA ao indiciado 

FÁBIO SANTANA CHAVES. Todavia, aplico-lhe as seguintes medidas 

cautelares:1)Comparecimento bimestral em juízo, para informar e justificar 

suas atividades;2)Proibição de se ausentar da comarca, eis que a 

permanência se revela necessária para a investigação e instrução 

criminal;3)Proibição de acesso e/ou frequência a determinados lugares, 

como bares, prostíbulos e afins;4)Proibição de prática crimes, quaisquer 

que sejam o seu potencial lesivo;Sirva a presente decisão como ALVARÁ 

DE SOLTURA, devendo ele ser, imediatamente, posto em liberdade, salvo 

se por outro motivo estiver preso. Advirta o autuado de que a 

inobservância de quaisquer das medidas cautelares aplicadas ensejará a 

decretação da prisão preventiva (art. 282, § 4º, CPP).À Secretaria para 

que atualize o BNMP 1.0 e o 2.0.Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz 

determinou que às 10h00min encerrasse o presente termo, que, depois de 

lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Rafael Ramalho 

Barros, Assessor de Gabinete II, que digitei o presente 

termo.Marcelândia/MT, 18 de junho de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de 

Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47168 Nr: 954-18.2009.811.0109

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA ARAUJO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:3560-MT, ALEXSANDRO MANHAGUANHA - OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:54l6/MT

 Intime-se as partes para manifestar sobre o calculo de fls. 144, no prazo 

de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73642 Nr: 1571-94.2017.811.0109

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRLEY ALVES NUNES BUSSADORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IVANI BUSSADORI ROMANELLI, 

ILSON ROMANELLI, José Carlos Romanelli, TAUANE BUSSADORI 

ROMANELLI, CELITA APARECIDA, SILVIO ROBERTO ROMANELLI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aguinaldo Wagner Zanatto - 

OAB:7284-B/MT, OTILIO RIBEIRO NETO - OAB:13332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Dauber - OAB:31.278 

OAB/PR

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberação das Partes, o Meritíssimo Juiz proferiu a seguinte 

decisão:

 Visto etc.

Concedo o prazo de 15 dias para contestação. Certifique-se a Secretaria 

se todos os herdeiros foram citados e intimados da demanda e da 

presente audiência. Para aqueles que foram devidamente intimados, o 

prazo de 15 dias para a contestação inicia-se a partir da presente 

audiência. Citem-se e Intimem-se os herdeiros do espólio de Ivani 

Bussadori Romanelli que ainda não foram citados, para que apresentem a 

contestação no prazo de 15 dias. Considerando que o requerido Silvio 

Roberto Romanelli Filho pediu o adiamento da presente solenidade (fls. 75) 

e até o presente momento tal pedido não foi apreciado, INTIME-O para que 

apresente CONTESTAÇÃO no prazo de 15 dias.

Sai o requerido Ilson Romanelli intimado, através de seu procurador, do 

prazo para contestação.

Deixo para apreciar o pedido de nomeação de inventariante provisória 

após a contestação das partes.

Após a contestação, vista a parte autora para a impugnação. Em seguida, 

voltem os autos conclusos para designação de audiência de instrução e 

julgamento.

Nada mais havendo a constar, o Meritíssimo Juiz determinou que às 

15h30min encerrasse o presente termo, que depois de lido e achado 

conforme vai devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, 

Estagiário do Gabinete, digitei o presente termo.

 Marcelândia-MT, 07 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62094 Nr: 785-89.2013.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN ASSUNÇÃO, KEVIN RODRIGUES 

VERGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Getulio Gediel dos Santos - 

OAB:16948, JOSE ZINIM DA SILVA - OAB:298412

 Atenda-se a(s) diligência(s) de fls._______, conforme requerida(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76732 Nr: 1355-02.2018.811.0109

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Tirapelle, DANI ANDRÉ TIRAPELLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORTUNATO BORIN NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Antunes Segato - 

OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT

 (07) Intime-se a parte (_X_) autora (__) ré, para, em 05 dias, 

manifestar(em)-se sobre fls. _37;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74746 Nr: 150-35.2018.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORTUNATO BORIN NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Tirapelle, DANI ANDRÉ TIRAPELLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Antunes Segato - 

OAB:13546/MT

 Intime-se a parte autora para, em 05 dias, manifestar(em)-se sobre 

fls25/28. ____;

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62477 Nr: 1267-26.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN ARAUJO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WILLIAN ARAUJO DE OLIVEIRA, Cpf: 

72371226149, Rg: 2227247, Filiação: Elizabety de Araújo e Zaqueu 

Francisco de Oliveira, data de nascimento: 15/05/1983, brasileiro(a), 

natural de Diamantino-MT, solteiro(a), analista de sistema, Telefone 66 

99819-2333. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por seu 

agente signatário, denuncia Willian Araújo de Oliveira, como incurso nas 

penas do artigo 306, § 2°, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, pois 

consta no inquérito policial que no dia 07 de agosto de 2016, na rodovia da 

BR 163, KM 1036, Cidade de Matupá-MT, o denunciado supostamente 

conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em 

razão de influência de alcool.

Despacho: Processo nº: 1267-26.2016.811.0111 (Código: 62477)AUTOR: 

Ministério Público EstadualRÉU: Willian Araújo de OliveiraAÇÃO PENAL V I 

S T O S.Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual, 

em face de Willian Araújo de Oliveira, acusado do cometimento do crime 

definido no artigo 306, §2º, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.Em 

juízo de cognição sumária, constato a plausibilidade jurídica da pretensão 

punitiva estatal, porquanto os fatos narrados na preambular acusatória 

demonstram a materialidade do delito, bem como fortes indícios de autoria, 

já que a narrativa veio consubstanciada em elementos fáticos visíveis, 

haja vista que notadamente pelo fato de que durante abordagem efetuada 

pela guarnição policial verificou-se que o acusado conduziu veículo 

automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de 

álcool, cujo teste de etilômetro apresentou resultado 1.15 dc/l de álcool por 

litro de sangue.Destarte, por descrever fatos que, em tese, se subsumem 

ao tipo penal, e por apontar indícios de autoria, recebo a denúncia 

ofertada, dando o réu como incurso no artigo 306, §2º, inciso II, do Código 

de Trânsito Brasileiro, uma vez que preenchem todos os requisitos do art. 

41 do Código de Processo Penal.Relembre-se que, nesta seara, somente 

cabe a rejeição da denúncia ou seu arquivamento quando a peça 

acusatória seja manifestamente viciada ou inepta, a teor do que 

preconizam as Cortes Superiores:“A denúncia é uma proposta da 

demonstração de prática de um fato típico e antijurídico imputado a 

determinada pessoa, sujeita à efetiva comprovação e à contradita, e 

apenas deve ser repelida quando não houver indícios da existência de 

crime ou, de início, seja possível reconhecer, indubitavelmente, a inocência 

do acusado ou, ainda, quando não houver, pelo menos, indícios de sua 

participação” (HC 90.201/RO, Primeira Turma Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJU 

de 31/08/2007)Nesse sentido, havendo lastro probatório idôneo a denotar 

a existência do fumus comissi delicti, é de rigor o recebimento da 

denúncia.Ressalto que o recebimento, cujo despacho contém carga 

decisória e requer fundamentação (art. 39, inc. IX da CF), não implica em 

pré-julgamento (art. 5º LVII da Carta Magna), sendo evidente que o exame 

do mérito dependerá da análise do conjunto probatório a ser carreado 

para os autos, com a garantia do devido processo legal.Considerando o 

disposto no art. 89, da Lei nº 9.099/95, bem como a proposta formulada 

pelo representante do parquet, no item “3” da denúncia, designo o dia 

04/11/2016, às 13h:30min para audiência de suspensão condicional do 

processo.Neste viés, cumpre advertir desde já que o denunciado, ao 

aceitar a proposta de suspensão condicional do processo, deverá arcar 

com as penalidades administrativas previstas no Código de Trânsito 

Brasileiro relativas aos delitos praticados, ou seja, multa (10 vezes o valor 

de uma multa gravíssima), suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) 

meses, mediante o recolhimento da carteira de habilitação e realização de 

curso de reciclagem na forma estabelecida pelo CONTRAN.Cite-se e 

intime-se o acusado para que, no prazo de 10 (dez) dias, respondam, por 

escrito, a acusação, bem como tome ciência da data da audiência 

designada.Em função da alteração ao art. 185, parágrafo 2º do CPP, 

conste no mandado de citação que o Sr. Oficial de Justiça deverá indagar 

aos denunciados se possuem advogado constituído, e caso não possuam, 

se reúnem condições de constituir defensor, devendo tudo ser 

consignado no mandado de citação. Após, com o mandado já juntado aos 

autos, a Sra. Escrivã deverá observar a certidão do meirinho e, não tendo 

os acusados advogado constituído e nem condições de constituir um, 

ser-lhes-á nomeado defensor dativo, a fim de que possa acompanhá-lo 

em todos os termos do processo, apresentar defesa preliminar, pedidos 

de liberdade e acompanhamento nas audiências, alegações finais e 

eventual recurso.Comunique-se do teor da presente decisão ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, Instituto de Identificação do Estado de Mato 

Grosso e à Delegacia de Polícia onde originou o inquérito.Considerando o 

teor do art. 1º do Provimento nº 40/2011 - CGJ, que deu nova redação ao 

item 7.5.1, inciso III da CNGC e ratificado pelo Provimento nº 19/2012 - CGJ 

“Ao receber a denúncia ou a queixa-crime, o Juiz determinará... III – a 

solicitação de informações sobre os antecedentes do acusado ou 

querelado ao Juízo do lugar de sua residência, à Superintendência do 

Sistema Prisional do Estado, às Varas de Execuções Penais, ao Instituto 

de Identificação do Estado e consulta ao Sistema Nacional d Informações 

Criminais (SINIC), se devidamente comprovado pelo Ministério Público ou 

Querelante a impossibilidade de fazê-lo quando do oferecimento da 

denúncia ou queixa”.Defiro os requerimentos da cota ministerial, pois 

devidamente fundamentados.Dê-se ciência da presente determinação ao 

Ministério Público.Intime-se. Notifique-se. Requisite-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.Matupá (MT), 13 

de outubro de 2016. FABIO PETENGILL, Juiz Substituto.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jessica Schauani 

Lopes, digitei.

Matupá, 15 de junho de 2018

Regina Matos Davi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73879 Nr: 902-98.2018.811.0111

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPDCV, MPDEDMG, SCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REBECA SANTANA RÊGO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 Processo nº 902-98.2018.811.0111 (Código 73879)

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Requerente: Sabrina Carvalho de Souza

Requerido: Germino de Jesus Souza

Vistos em correição.

1) Tendo em vista o teor da certidão inclusa (ref.21), NOMEIO como 

defensora dativa o causídico DRA. ANDRÉIA FERDINANDO VAREA para 

patrocinar os interesses do requerido Germino de Jesus Souza.

Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os honorários do 

mencionado advogado em 04 (quatro) URH (Unidade Referencial De 

Honorário), de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.

Com arrimo no artigo 2º, do Provimento nº 09/2007/CGJ, ao advogado 

nomeado para o “múnus” público não caberá os privilégios processuais 

garantidos aos Defensores Públicos.

 Deixo consignado, ainda, os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado 

provimento, para fins de conhecimento e advertência ao advogado 

nomeado:

“No caso de o Defensor Dativo ser removido do processo, por deixar de 

cumprir suas obrigações profissionais, perderá o direito à percepção 

integral da remuneração fixada na forma do caput, devendo o magistrado 

arbitrá-la em valor proporcional ao trabalho realizado até o momento da 

destituição”.

“Ocorrendo substituição do Defensor Dativo no curso da ação, a 

remuneração será fixada individualmente, levando em consideração os 

atos processuais praticados, observada a Tabela da OAB/MT.”

Registre-se, também, que são obrigações fundamentais para a percepção 

da remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 09/2007/CGJ): i) 

patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos 

os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de 
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instâncias superiores, se for o caso; ii) não receber do beneficiário 

qualquer remuneração a título de honorários profissionais.

 Assim, o descumprimento dessas obrigações importará na substituição 

do Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares.

Oportunamente será determinada a expedição de certidão em favor do 

Defensor Nomeado para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

 2) INTIME-SE a advogada nomeada da presente decisão, bem como o 

executado para comparecer ao escritório da causídica.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 13 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71181 Nr: 3233-87.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anita Frigeri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 71181

Processo nº 3233-87.2017.811.0111.

Vistos em correição.

INTIME-SE a parte requerente para apresentar impugnação à contestação, 

no prazo legal.

 Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, tragam-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 06 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72508 Nr: 229-08.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEISSMULLER E CIA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 229-08.2018.811.0111 (Código 72508)

Classe – Assunto: Ação de Indenização

Requerente: Weissmuller e Cia Ltda EPP

Requerido: Banco Bradesco S.A.

Vistos em correição.

1 – Acolho a emenda à inicial.

2 – RECEBO a petição inicial, uma vez que preenchidos os requisitos do 

artigo 319 do Código de Processo Civil.

 3 – Diante a manifestação da Requerente, que não se opõe a realização 

da audiência de Conciliação/Mediação, em consonância com o artigo 334 

do CPC/2015 designe-se data para realização do ato conforme pauta 

preestabelecida pela conciliadora deste Juízo.

 4 – Designada data, intime-se e citem-se as partes para comparecerem a 

audiência de conciliação/mediação, salientando, desde logo, que o prazo 

para a defesa do requerido somente se iniciará se, realizada a audiência 

preliminar, restar frustrada a composição nela buscada.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 24 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54865 Nr: 1019-31.2014.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DOS SANTOS FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:17958/O

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO do réu(s), da expedição da carta precatória 

para a Comarca de Peixoto de Azevedo-MT, com a finalidade de inquirir a 

testemunha de acusação/defesa.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64671 Nr: 2473-75.2016.811.0111

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EMIDIO ALVES DE ALMEIDA FILHO, 

Filiação: Neuza Alves de Almeida Filho, data de nascimento: 22/03/1959, 

natural de Carolino-MA, casado(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Alega a requerente que o relacionamento conjugal com 

o requerido contraído em 30.07.1983 chegou ao fim em março de 2015, 

requerendo, portanto, a decretação do divórcio e averbação no cartório 

competente.

Despacho/Decisão: Processo nº 2473-75.2016.811.0111 Código nº 

64671Vistos em correição.Processo em ordem.Analisando os autos, bem 

como a petição de ref. 09, verifico que até o presente momento não foi 

expedido o edital para citação do requerido.Diante disso, considerando o 

lapso temporal, cumpra-se a decisão de Ref. 04, COM URGÊNCIA, sob 

pena de responsabilização funcional.Expeça-se o necessário.Matupá 

(MT), 06 de junho de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jessica Schauani 

Lopes, digitei.

Matupá, 15 de junho de 2018

Regina Matos Davi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50703 Nr: 583-43.2012.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DENILSON DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 Código nº 50703

Processo nº 583-43.2012.811.0111

Classe – Assunto: Ação Penal – Procedimento Ordinário

 Réu: José Denilson de Souza

Vistos em correição.

Trata-se de Ação Penal para apuração da prática do crime previsto no 

artigo 34 da Lei nº 3.688/41, praticado, em tese, por JOSÉ DENILSON DE 

SOUZA.

A denúncia foi recebida em 04 de agosto de 2014 (fls. 120).

Designada audiência, o Ministério Público propôs o benefício da 
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suspensão condicional do processo, pelo período de 02 (dois) anos, 

mediante o cumprimento das condições estipuladas no termo de audiência 

de fls. 137-138, as quais foram aceitas pelo acusado.

É o relato do necessário. Fundamento e Decido.

Cumprida a prestação pecuniária e a prestação de serviços à 

comunidade, bem como transcorrido o prazo de suspensão – até janeiro 

de 2018.

O artigo 89, § 5º da Lei n.º 9.099/95 prevê como causa extintiva da 

punibilidade, que incide sobre a pretensão punitiva estatal, o transcurso do 

prazo da suspensão condicional do processo, desde que não haja 

revogação do benefício concedido, como no caso.

 Ante o exposto, tendo expirado o período de prova sem que tenha havido 

a revogação do sursis processual, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de 

JOSÉ DENILSON DE SOUZA, devidamente qualificado nos autos, com 

fulcro no que dispõe o § 5º do artigo 89 da Lei 9.099/95.

Transitada em julgado a presente sentença, procedam-se às baixas, 

comunicações e anotações necessárias, arquivando-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.

Matupá/MT, 18 de maio 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54612 Nr: 835-75.2014.811.0111

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JWPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 Ante o exposto, inexistindo interesse no prosseguimento da presente 

representação, julgo EXTINTO o feito e determino o ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO dos autos, com as baixas e anotações necessárias.Ciência ao 

M i n i s t é r i o  P ú b l i c o . P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e .  I n t i m e - s e . 

Comunique-se.Matupá/MT, 07 de maio de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51245 Nr: 1138-60.2012.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO AUGUSTO RIGOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 Código nº 51245

Processo nº 1138-60.2012.811.0111

Classe – Assunto: Ação Penal – Procedimento Sumário

Autor: Ministério Público do Estado do Mato Grosso

Acusado: Tiago Augusto Rigotti

Vistos em correição.

Trata-se de Ação Penal proposta em face de TIAGO AUGUSTO RIGOTTI, 

devidamente qualificado nos autos, para apuração da prática do delito 

previsto no artigo 34 da Lei nº 3.688/1941.

Os fatos ocorreram em 29 de dezembro de 2011.

É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

 A pena cominada para o crime previsto no artigo 34 da Lei nº 3.688/1941 

é de prisão simples de 15 (quinze) dias a 03 (três) meses, ou multa.

O recebimento da denúncia ocorreu em 07.10.2013, e a partir de então 

não se verificaram quaisquer outras causas interruptivas do prazo 

prescricional.

Assim, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal para os crimes cujo 

máximo da pena é inferior a 01 (um) ano, opera-se a prescrição no prazo 

de 03 (três) anos.

O artigo 114, por sua vez, estabelece que a prescrição da pena de multa 

ocorrerá no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa 

de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada 

ou cumulativamente aplicada.

O acusado era, à época dos fatos, menor de 21 anos de idade, conforme 

documento de fls. 23, razão pela qual a prescrição do crime em análise 

deverá ser reduzida pela metade, conforme a regra insculpida no artigo 

115, do Código Penal.

Diante disso, já tendo decorrido o lapso temporal de mais de 05 (cinco) 

anos desde a data do recebimento da denúncia, e não sobrevindo 

quaisquer outras das causas impeditivas ou interruptivas, RECONHEÇO a 

prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Posto isso, com fulcro no artigo 107, inciso IV, combinado com o artigo 

109, inciso VI, c/c artigo 115, todos do Código Penal, julgo EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado TIAGO AUGUSTO RIGOTTI, já qualificado nos 

autos, ante a prescrição da pretensão punitiva estatal com relação ao 

crime que lhe é imputado neste processo (art. 34, da Lei nº 3.688/1941).

Transitada em julgado a presente sentença, procedam-se às baixas, 

comunicações e anotações de estilo, arquivando-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.

Matupá/MT, 02 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50324 Nr: 185-96.2012.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MARCOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE GUSTAVO WINTER - 

OAB:19418/O

 Código nº 50324

Processo nº 185-96.2012.811.0111

Classe – Assunto: Ação Penal – Procedimento Ordinário

 Acusado: Edson Marcos da Silva

Vistos em correição.

Trata-se de Ação Penal para apuração da prática do crime previsto no 

artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, praticado, em tese, por EDSON 

MARCOS DA SILVA.

A denúncia foi recebida em 12 de junho de 2015 (fls. 37-39).

Designada audiência, o Ministério Público propôs o benefício da 

suspensão condicional do processo, pelo período de 02 (dois) anos, 

mediante o cumprimento das condições estipuladas no termo de audiência 

de fls. 65, em que foi aceita pelo acusado.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Analisando os autos, verifico que o acusado cumpriu as condições 

impostas em audiência, conforme os comprovantes de comparecimento 

nos autos.

Pois bem.

 Com efeito, o artigo 89, § 5º da Lei n.º 9.099/95 prevê como causa 

extintiva da punibilidade, que incide sobre a pretensão punitiva estatal, o 

transcurso do prazo da suspensão condicional do processo, desde que 

não haja revogação do benefício concedido.

Ante o exposto, tendo expirado o período de prova sem que tenha havido 

a revogação do sursis processual, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de 

EDSON MARCOS DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, com 

fulcro no que dispõe o § 5º do artigo 89 da Lei 9.099/95.

Transitada em julgado a presente decisão, procedam-se as baixas, 

comunicações e anotações necessárias, arquivando-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.

Matupá/MT, 14 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 32446 Nr: 1472-02.2009.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderlei Antonio Galvan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA APARECIDA ZANELLA 

- OAB:OAB/PR 67842

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÓSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:
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 Código nº 32446

Processo nº 1472-02.2009.811.0111

Classe – Assunto: Cumprimento de sentença. Prestação de Contas

Autor (es): Vanderlei Antonio Galvan

Réu (s): Banco do Brasil S/A

Vistos em correição.

Determino que a Secretaria retifique a numeração dos autos a partir da fl. 

653.

Considerando a certidão de fls. 666, intime-se o banco requerido para que 

aponte, de maneira concreta e específica, o porquê considera 

incompatível com a complexidade do trabalho, o valor atribuído pelo perito, 

de modo a possibilitar que o expert esclareça eventuais dúvidas quanto ao 

valor cobrado.

Registro no entanto que, havendo concordância do banco requerido, 

deverá, desde já, promover o depósito do valor no prazo de 10 dias, nos 

termos da decisão de fls. 644/647.

Posto isso, havendo impugnação quanto ao valor, intime-se o perito para 

que se manifeste quanto aos pontos questionados; havendo concordância 

e depósito, intime-se o perito para comunicar a este Juízo a data de início 

da perícia.

Cumpra-se.

Matupá, 08 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 70390 Nr: 2867-48.2017.811.0111

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, JDSC, ABS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 Processo nº 1506-59.2018.811.0111 (Código 75098)

Classe – Assunto: Execução de Alimentos

Exequentes: Ana Beatriz Silva

Executado: Edlan Barbosa Silva

Vistos em correição.

Processe-se em segredo de justiça, nos termos do art. 189, II, do CPC.

Intime-se o executado para pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de protesto e expedição de mandado de penhora e 

avaliação, que recairá sobre tantos bens quanto os necessários para 

garantir a dívida, nos termos do artigo 523, §3º, deferindo-se, desde já, 

remessa de certidão comprobatória da dívida, objeto do presente 

processo, aos órgãos de proteção ao crédito.

Independentemente de penhora ou nova intimação, poderá o executado 

apresentar impugnação, aduzindo em sua defesa as matérias delineadas 

nos incisos do §1º, do artigo 525, Código de Processo Civil, a qual, de 

regra, não impede a prática de atos executivos com os atos 

expropriatórios pertinentes, salvo comprovado dano grave, de difícil ou 

incerta reparação ao executado, e desde que garantindo o juízo (CPC, art. 

525, §6º).

No ato de intimação deverão constar todas as advertências legais.

Inexistindo pagamento voluntário, conclusos para análise dos pedidos de 

protesto e penhora “online”.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá (MT), 14 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60431 Nr: 365-73.2016.811.0111

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NdSFV, GFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE GUSTAVO WINTER - 

OAB:19418/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 Processo nº 365-73.2016.811.0111 (Código 60431)

Classe – Assunto: Guarda e Alimentos

Requerente: Giulia Freitas Chaves

Requerido: Paulo Chaves do Nascimento

Vistos em correição.

Atente-se a Secretaria do Juízo sobre a conclusão imediata dos feitos 

afetos aos pedidos alimentos.

Considerando o transcurso de quase 1 (um) ano do pedido de 

cumprimento de sentença dos alimentos, intime-se a parte exequente para 

informar se o executado regularizou o pagamento ou se ainda permanece 

inadimplente quanto aos meses exigidos na exordial.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 14 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68632 Nr: 1972-87.2017.811.0111

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR BATISTELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Réus Indeterminados, Tiago Piazza Carlott

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:9279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELEN GODOY DA COSTA - 

OAB:10008, HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - OAB:16635, MARCELO 

BERTOLDO BARCHET - OAB:5665

 Processo nº 1972-87.2017.811.0111 (Código 68632)

Classe – Assunto: Interdito Proibitório

Requerente: Lucimar Batistella

Requerido: Tiago Piazza Carlott

Vistos.

Em cumprimento à determinação superior proferida no recurso de 

embargos de declaração sob o nº 1003189-59.2018.811.0000, determino 

a realização de novo auto de constatação sobre área em litígio, com a 

intimação pessoal da parte requerente para acompanhar a diligência ou 

indicar pessoa capaz a quem lhe atribuir confiança, sob pena de 

preclusão.

Designo, outrossim, audiência preliminar para oitiva de todos os lindeiros 

da área para a data de 31 de julho de 2018, às 12h30min.

Intimem-se as partes e os lindeiros para comparecerem ao ato.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 18 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61690 Nr: 873-19.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Bezerra Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com a juntada do laudo, intimem-se às partes, com urgência, para que se 

manifestem acerca do seu teor, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

preclusão.

 Após, venham-me conclusos com prioridade, visto tratar-se de processo 

envolvendo direito de pessoa idosa.

Matupá, 19 de junho de 2018.

 Suelen Barizon
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Juíza de Direito

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 62913 Nr: 972-04.2017.811.0030

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valter Dal Toso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A - Agência de Barra do 

Bugres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Fernando Decanini - 

OAB:9993

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Müller, Koening - 

OAB:22.165/MT, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - 

OAB:PR56.918/17.980

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar acerca da petição e 

documentos juntados, requerendo o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 55845 Nr: 2289-08.2015.811.0030

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudinei Guerra Teles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celene Regina da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejair Roberto Liu Junior - 

OAB:10.777, Karina Paula Faustino da Silva - OAB:15829-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar requerendo o que 

entender de direito,no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 52712 Nr: 2143-64.2015.811.0030

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacir Benedito da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudieni Guerra Teles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - 

OAB:9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejair Roberto Liu Junior - 

OAB:10.777

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte requerida para manifestar acerca dos 

embargos de declaração de Ref: 35, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 42409 Nr: 168-75.2013.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe José Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDER LUIS FERREIRA - 

OAB:62611

 Número do Processo: 168-75.2013.811.0030

Código: 42409

Decisão

Vistos.

Expeça-se Carta Precatória para oitiva dos Ivocil de Souza Canavarros e 

Adilson Souza de Arruda, haja vista a informação de fls. 133.

Com a juntada das deprecatas expedidas para oitiva das testemunhas de 

acusação e defesa, bem como interrogatório do acusado, vista as partes 

para apresentações dos memoriais finais no legal, primeiro a acusação, 

após a defesa.

Em seguida venham me os autos conclusos para sentença.

Considerando que o advogado constituído pelo acusado, apesar de 

devidamente intimado para esta solenidade (DJE, ed. 10264), deixou de 

comparecer, ensejando a nomeação de outro, a fim de possibilitar a 

instrução do feito, oficie-se a OAB/MT, para as providências necessárias.

 Considerando a nomeação do Dr. Jonas Barravieira, diante da ausência 

injustificada do advogado constituído do réu, condeno este ao pagamento 

de 01 (um) salário mínimo a titulo de honorários ao nobre advogado dativo.

 RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 10990 Nr: 856-18.2005.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cilene Lara Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emilene Souza Borges - 

OAB:13186-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 856-18.2005.811.0030

Cód. 10990

DECISÃO

Vistos etc.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, em 

consonância com o que dispõe o art. 535 do CPC, para, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução.

 Deixo de fixar a multa prevista no art. 523, §1º, do CPC, haja vista a sua 

inaplicabilidade à Fazenda Pública.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40904 Nr: 746-72.2012.811.0030

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucinei Ferreira da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvério Soares de Moraes - 

OAB:12.006/MT

 Processo n. 746-72.2012.811.0030

Cód. 40904

DECISÃO

Vistos etc.

Considerando que não houve o pagamento da pena de multa extraia-se 

certidão da sentença condenatória/acórdão e encaminhe-se à 

Procuradoria Geral do Estado para execução.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 42894 Nr: 819-10.2013.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Roberto Fernandes de Souza, Weveton 

Junior Conceição Rezende
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Ribeiro - OAB:3562B - 

MT, Silvério Soares de Moraes - OAB:12.006/MT, Vânia dos Santos 

- OAB:11.332

 Autos nº. 819-10.2013811.0030

Código 42894

DECISÃO

Vistos etc.

Recebo o recurso em sentido estrito interposto por WEVERTTON JÚNIOR 

CONCEIÇÃO REZENDE, nos termos do artigo 577 do CPP.

Intime-se a defesa para que traga aos autos as razões do recurso, após 

intime-se o MPE para apresentar contrarrazões ao recurso em sentido 

estrito.

Com cumprimento das determinações acima, venham-me os autos 

conclusos para análise, nos termos do art. 589 do CPP.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40114 Nr: 1822-68.2011.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A -Agência 2342-6 - Nobres/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jodecir Pereira do Nascimento, Joaquim José 

do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 1822-68.2011.811.0030

Cód. 40114

DECISÃO

Vistos, etc.

Compulsando os autos observo que o autor não comprovou o 

esgotamento dos meios de localização dos requeridos, razão pela qual 

indefiro o pedido retro.

 Não cabe ao Poder Judiciário envidar esforços para o descobrimento do 

endereço das partes ou de seus bens e rendimentos em feitos que 

versem sobre direitos disponíveis, sob pena de violação ao princípio da 

inércia da jurisdição e imparcialidade do juízo.

Intime-se o autor para que indique endereço atualizados dos requeridos, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo.

Havendo indicação do endereço dos requeridos, diferente do constante 

nos autos, proceda com a notificação destes.

 Em havendo requerimento de citação por edital, desde já defiro-o.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em substituição legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 45305 Nr: 1155-77.2014.811.0030

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Berto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Aparecido Berto Pasqual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12.003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flavio de Andrade 

- OAB:6730, Roberto Euripedes da Silva Junior - OAB:18.049

 Processo n. 1155-77.2014.811.0030

Cód. 45305

DECISÃO

Vistos, etc.

 Trata-se de ação de reintegração de posse c/c indenização proposta por 

Antônio Berto em face de José Aparecido Berto Pascoal, ambos 

qualificados nos autos.

 Narra a inicial que o requerente é proprietário de um imóvel urbano situado 

neste Município e que o bem foi adquirido pelo autor, juntamente com o seu 

genitor e a sua irmã no ano de 2003. Afirma, ainda, que no bem foi 

construído um imóvel comercial. Posteriormente, o autor adquiriu de sua 

irmã e de seu genitor a fração restante do imóvel. Ocorre que com a 

intenção de ajudar o requerido, seu irmão, o autor cedeu o imóvel a este 

por um período determinado, contudo, o requerido até o momento não 

desocupou o imóvel e não efetua o pagamento de aluguéis. Assim, pugna 

pela reintegração de posse, bem como pela condenação do requerido ao 

pagamento de indenização. Juntou documentos, às fls. 15/31.

A inicial foi recebida, à fl. 32.

O requerido apresentou contestação, às fls. 44/50.

Impugnação à contestação, às fls. 77/80.

Manifestação do requerido, à fl. 92.

É o relatório. Decido.

 Dispõe o art. 55 do Código de Processo Civil que haverá conexão quando 

02 (duas) ou mais ações possuírem pedido e causa de pedir comum.

 No caso dos autos, verifico que a ação de usucapião de cód. 43558 

possui as mesmas partes, bem como a causa de pedir. Assim, 

considerando que na ação de usucapião já fora designada audiência de 

instrução e julgamento, bem como que as ilações probatórias colhidas 

naquela ação evidentemente promovem influxo nesta, determino o 

apensamento deste processo aos autos de cód. 43558.

Aguarde-se a realização de audiência de instrução e julgamento do 

processo de cód. 43558.

Cumpra-se e expeça-se o necessário.

Nobres/MT.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 43558 Nr: 1627-15.2013.811.0030

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Aparecido Berto Pasqual, Maria Aparecida Trassi 

Pasqual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Berto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Flavio de Andrade - 

OAB:6730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12.003/MT

 Processo n. 1627-15.2013.811.0030Cód. 43558DECISÃOVistos, etc. 

Trata-se de ação de usucapião proposta por José Aparecido Berto 

Pasqual e Maria Aparecida Trassi Pasqual em face de Antônio Berto, sob 

a alegação de que possuem, há mais de 20 (vinte) anos ininterruptos, um 

imóvel localizado nesta comarca de Nobres/MT. Pugna pela procedência 

da ação, mediante o reconhecimento do domínio, pelo usucapião. (...).É o 

relatório. Decido. (...), necessária a produção de prova oral no caso em 

apreço, razão pela qual designo audiência de instrução e julgamento para 

o dia 20/07/2018, às 10h:00min. (...).A intimação por via judicial somente é 

possível quando: I - tentativa do advogado foi frustrada; II - sua 

necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juiz; III - figurar 

no rol de testemunhas servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir; 

IV - a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela 

Defensoria Pública; V - a testemunha for autoridade prevista no art. 454 

do NCPC.A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação do advogado, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.A 

inércia do advogado em relação à comunicação da testemunha implica a 

desistência da sua inquirição (art. 455, § 3º, NCPC).Em observância com o 

que dispõe o art. 357, §1º, do NCPC, intimem-se as partes para que estas 

manifestem se há esclarecimentos a serem feitos ou solicite ajustes, no 

prazo comum de 05 (cinco) dias, ficando cientes que findo o prazo a 

presente decisão se torna estável.No mais, fixo o número máximo de 03 

(três) testemunhas para cada parte por fato narrado na inicial, conforme 

dispõe o art. 357, § 6º, do NCPC.Cumpra-se e expeça-se o 

necessário.Nobres/MT.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro
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 Cod. Proc.: 42274 Nr: 23-19.2013.811.0030

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Amélia da Silva Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Aparecido Henrique

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejair Roberto Liu Junior - 

OAB:10.777, João Clóvis Antoniacomi - OAB:3407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flavio de Andrade 

- OAB:6730

 Processo n. 23-19.2013.811.0030

Cód. 42274

DESPACHO

Vistos, etc.

 Intime-se a parte requerida para que se manifeste em relação ao petitório 

retro, no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 960 Nr: 281-54.1998.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Semião Joaquim de Toledo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éder Pereira de Assis - 

OAB:8.066, Nilson Lemes Bueno - OAB:7707/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jussara Beatriz Oliveira de 

Oliveira-Procuradora Federal - OAB:

 Processo n. 281-54.1998.811.0030

Cód. 960

DESPACHO

Vistos, etc.

 Intime-se a Fazenda Pública para manifestação em relação ao petitório 

retro, no prazo legal.

 Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 65009 Nr: 1852-93.2017.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA 

E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HRF, GTdMPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nadja Barros Martins - 

OAB:MT - 21.491/O

 DESPACHO

Vistos etc.

 Considerando a certidão retro designo a audiência para o dia 24/08/2018, 

às 16h15mim.

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 52712 Nr: 2143-64.2015.811.0030

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacir Benedito da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudieni Guerra Teles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - 

OAB:9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejair Roberto Liu Junior - 

OAB:10.777

 DESPACHO

Vistos etc.

Considerando a lotação deste Magistrado para jurisdicionar junto à 

Segunda Vara da Comarca de Juína/MT-Segunda Entrância, nos termos do 

Ato n° 192/2015-CMag, devolvo os autos à Secretaria da Vara a fim de 

renovar a conclusão ao Magistrado que me sucederá.

Cumpra-se.

Nobres/MT, 16 de dezembro de 2016.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 5250 Nr: 231-86.2002.811.0030

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zelia da Silva Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - OAB:27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 41412 Nr: 1340-86.2012.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMdS-M(S, CAMdS, COA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Fernandes da Silva 

Júnior - OAB:10.259

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar conforme 

determinado na decisão de fl. 58, item I , segundo parágrafo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 20079 Nr: 584-48.2010.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17.642, Jesus Vieira de Oliveira - OAB:9.309, Roque Pires da 

Rocha Filho - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 584-48.2010.811.0030

Cód. 20079

DECISÃO

Vistos, etc.

 Defiro o pedido retro.

 Decorrido o prazo de suspensão, intime-se o requerente para que 

proceda a habilitação dos herdeiros, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo.

Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 41334 Nr: 1251-63.2012.811.0030
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdSP-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar requerendo o que 

entender de direito, tendo em vista as consultas efetuadas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 9054 Nr: 38-57.1991.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBdIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STL, LdSB, JCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar conforme 

determinado na decisão de fl.142, item II parágrafo segundo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 43370 Nr: 1403-77.2013.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Ricardo José Pinto, Jachson Marques da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flavio de Andrade 

- OAB:6730, Jonas Mendes Barravieira - OAB:13116, Moacir Ribeiro 

- OAB:3562B - MT

 Autos nº. 1403-77.2013.811.0030

Código nº. 43370

DESPACHO

Vistos etc.

 Designo a audiência para o interrogatório do denunciado Paulo Ricardo 

José Pinto no dia 29/06/2018 2018, às 07 h 45 mim.

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 42248 Nr: 2333-32.2012.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Madaleno de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13116, Moacir Ribeiro - OAB:3562B - MT, Vânia dos Santos - 

OAB:11.332

 Autos nº. 2333-32.2012.811.0030

Código 42248

DESPACHO

Vistos etc.

Tendo em vista a readequação da pauta, uma vez que esse magistrado é 

Juiz titular na Comarca de Rosário Oeste/MT e cumula as suas funções 

jurisdicionais com essa Comarca de Nobres/MT, redesigno a audiência 

para o dia 06/07/2018, às 10 h 00 mim.

Intimem-se as partes, procedendo com o necessário.

 RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 41334 Nr: 1251-63.2012.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdSP-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. I – DO RENAJUD1. Defiro o pleito de consulta ao RENAJUD. Em 

sendo encontrado bens, realize-se restrição de circulação e 

transferência.2. Realizada a restrição do veículo, encaminhem os autos ao 

Oficial de Justiça para que esse realize a avaliação do bem. Em sendo 

necessário expeça-se carta precatória para que o juízo do local em que o 

veículo se encontra determine a avaliação do bem. 2.1. Com a avaliação, 

conclusos para realização de penhora através do sistema RENAJUD. 2.2. 

Efetivada a penhora, intime-se o executado, para ofertar, se quiser a 

competente defesa, no prazo de 30 (trinta) dias. Após, intime-se a 

exequente para se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias. 2.3. Não sendo 

encontrados bens, intime-se a exequente para que essa indique bens 

passíveis de penhora ou requeira o que entender de direito, no prazo 

legal.II – INFOJUDDefiro o requerido à fl. 61, verso, através do sistema 

INFOJUD.Com a resposta obtida, intime-se o exequente para que se 

manifeste e impulsione o feito no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o 

que entender de direito. Decorrido o prazo, não havendo manifestação do 

exequente, cumpra-se o item abaixo.Atente-se a secretaria ao que dispõe 

os arts. 476 e 477 da CNGC/MT. II – DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS 

Tendo em vista que até o momento não houve a satisfação do crédito do 

exequente, haja vista que não foram encontrados bens penhoráveis, 

intime-se o exequente para que traga ao processo bens passíveis de 

penhora, no prazo de 48 (quarente e oito) horas, sob pena de extinção do 

processo, conforme art. 580 da CNGC/MT. Destaco que o mero pedido de 

vistas ou novo requerimento de suspensão do processo não tem a aptidão 

de demonstrar o prosseguimento regular do processo (art. 580, §2º, 

CNGC/MT).Decorrido o prazo, certifique-se e encaminhem os autos 

conclusos para prolação de sentença de extinção. Havendo manifestação 

do exequente, no sentido de indicar bens passiveis de penhora, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10706 Nr: 396-18.2011.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eleacy Dias de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (ª) Federal - OAB:

 Vistos.

I. Cuida-se de Ação de Benefício Previdenciário Aposentadoria por Idade, 

ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, cujas 

provas são verificadas de acordo com a legislação processual.

 II. Pois bem. Não havendo questões prejudiciais a serem analisadas e 

estando presentes as condições da ação e os pressupostos de 

constituição válida e desenvolvimento regular do processo, dou o feito 

saneado.

III. Considerando a necessidade de maior dilação probatória para a 

comprovação da atividade rural exercida pela parte autora, designo o dia 

30 de agosto de 2018, às 14h20min, para a realização de audiência de 

instrução e julgamento.

IV. INTIMEM-SE as partes, através dos seus advogados, da data 

agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo máximo de 15 (quinze) dias (art. 357, §5º, CPC), 

manifestando sobre a necessidade de intimação ou se o apresentante do 

rol se compromete a trazê-las independentemente de intimação (art. 455, 
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§2º, CPC).

V. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42585 Nr: 109-11.2018.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Justiça Publica, Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais - APAE, Casa Espirita Bezerra de Menezes, Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE PUBLICIDADE DAS ENTIDADES COM PROJETOS HABILITADOS

 A Excelentíssima Senhora Doutora Marina Carlos França, MMª Juíza de 

Direito das Execuções, em Substituição Legal nesta Comarca de 

Nortelândia, no uso de suas atribuições legais e nos termos do provimento 

nº 05/2015-CGJ/MT, RESOLVE DAR AMPLA PUBLICIDADE das Entidades 

com Projetos Habilitados, com valor do orçamento de execução Parcial e 

total, a fim de obter recursos financeiros oriundos das prestações 

pecuniárias, das composições civis, das transações penais e suspensões 

condicionais dos processos realizados nas varas especializadas da 

Fazenda Pública, da Infância e Juventude ou no Juizado Criminal, nesta 

Comarca:

ENTIDADES ORÇAMENTO

 PARCIAL TOTAL

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 1.036,24 

5.181,20

CMDCA – Conselho dos Direitos da Criança e Adolescentes 1.033,03 

6.198,18

Casa Espirita Bezerra de Menezes 17.745,96

 E, para que cheque ao conhecimento de todos, é expedido o presente 

Edital, que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico e átrio do Fórum.

Nortelândia - MT, 15 de junho de 2018.

MARINA CARLOS FRANÇA

JUIZA DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 34672 Nr: 291-02.2015.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Federação Sindical dos Servidores Publicos/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMARA MUNICIPAL DE NORTELANDIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4,º do NCPC, impulsiono o feito e intimo a parte 

REQUERENTE, na pessoa de seu(s) advogado(s), Dr. Celso Alves Pinho, 

OAB/MT nº 12.709, para que proceda com o recolhimento das custas 

processuais, consoante sentença (ref: 13)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 34106 Nr: 19-08.2015.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Federação Sindical dos Servidores Publicos/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nortelândia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4,º do NCPC, impulsiono o feito e intimo a parte 

REQUERENTE, na pessoa de seu(s) advogado(s), Dr. Celso Alves Pinho, 

OAB/MT nº 12.709, para que proceda com o recolhimento das custas 

processuais, consoante sentença (ref: 17)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 32662 Nr: 722-70.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Costa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Credifibra S/A - Credito Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA PORTELA ALVES - 

OAB:15418, EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - OAB:18598/O, Renata Cintra 

Rascheja - OAB:15.625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Muniz Rebello - 

OAB:24.730 OAB/PR, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554

 Nos termos do art. 203, § 4,º do NCPC, impulsiono o feito e intimo a 

REQUERENTE, na pessoa de seu(s) advogado(s) Dra RENATA CINTRA 

RASCHEJA, Dr. EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA e Dra BRUNNA PORTELA 

ALVES , para que se manifeste sobre os cálculos, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de concordância tácita.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10706 Nr: 396-18.2011.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eleacy Dias de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (ª) Federal - OAB:

 Vistos.

1. Cumpra a Secretaria, com urgência, as seguintes providências:

a) Intime-se o Instituto Requerido, na pessoa do Procurador-Chefe junto a 

Autarquia Federal (Lei nº 10.910/2004), conforme Convênio nº 09/2009, 

firmado entre a Procuradoria Federal no Estado de Mato Grosso e o 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso para, no prazo de 90 

(noventa) dias, se manifestar sobre o indeferimento do pedido 

administrativamente postulado pela autora.

b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Nortelândia, 17 de janeiro de 2017.

Marina Carlos França

Juíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 35875 Nr: 823-73.2015.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLY CRISTINA MACIEL AMADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi - Brasil Telecom Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner Barros Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13.245-A

 Nos termos do art. 203, § 4º do NCPC, autorizada pela legislação vigente, 

impulsiono o feito e intimo as partes, na pessoa de seu(s) advogado(s), 

para manifestarem no prazo comum de 10 (dez) dias, conforme 

determinação do despacho (ref: 61)

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47093 Nr: 300-15.2014.811.0090

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDM, MGM, MVMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.415, THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - OAB:MT/13.388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT/13.388

 Vistos.
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 As partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação.

 O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito.

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e JULGO o processo extinto, com análise de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC.

 Anote-se que a cônjuge virago voltará a usar o nome de solteira.

Custas, despesas e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes ou, não havendo estipulação sobre isso, devem ser igualmente 

partilhadas, nos termos do § 2º, do art. 90, do NCPC. Mas caso haja o 

deferimento da gratuidade da justiça, tais valores ficam sob condição 

suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos do trânsito 

em julgado da respectiva decisão, somente podendo ser executados com 

a demonstração pelo credor de que a situação que a ensejou deixou de 

existir, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC.

Nos termos do art. 914 da CNGC, é dispensada a intimação das partes.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado Apolo/TJMT, nos termos do art. 

317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se.

 Cientifique-se o Ministério Público.

 Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, expeçam-se os 

mandados e ofícios que se fizerem necessários para as averbações junto 

ao Cartório competente, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas de estilo, observado em tudo a novel CNGC.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 49659 Nr: 609-02.2015.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIMIRO BARROS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 

534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Na oportunidade, a autarquia também deverá informar a este Juízo acerca 

da implantação do benefício em favor da parte autora, como também 

deverá remeter cópia do extrato HISCRE, comprovando a satisfação do 

comando judicial, providência desnecessária caso já tenha havido a 

implantação do benefício com a correspondente informação.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 49191 Nr: 435-90.2015.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DIENETE DO ROSARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 

534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Na oportunidade, a autarquia também deverá informar a este Juízo acerca 

da implantação do benefício em favor da parte autora, como também 

deverá remeter cópia do extrato HISCRE, comprovando a satisfação do 

comando judicial, providência desnecessária caso já tenha havido a 

implantação do benefício com a correspondente informação.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 49192 Nr: 436-75.2015.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVAL SARAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 

534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Na oportunidade, a autarquia também deverá informar a este Juízo acerca 

da implantação do benefício em favor da parte autora, como também 

deverá remeter cópia do extrato HISCRE, comprovando a satisfação do 

comando judicial, providência desnecessária caso já tenha havido a 

implantação do benefício com a correspondente informação.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35934 Nr: 420-97.2010.811.0090

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte autora devidamente intimada, deixou de dar prosseguimento ao 

feito e, assim, o Ministério Público requereu a extinção do processo.

Ante o exposto, acolho o pleito ministerial e, com isso, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, 

do NCPC.
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Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais. Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça, tais valores 

ficam sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 

(cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, somente 

podendo ser executados com a demonstração pelo credor de que a 

situação que a ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado esse 

prazo, tais obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do 

NCPC.

Mas, deixo de condená-la em honorários advocatícios,eis que a parte 

requerida foi assistida pela Defensoria Pública.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Publique-se. Intimem-se.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46978 Nr: 209-22.2014.811.0090

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAZÔNIA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. LUIZ SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIA CAROLINA MORETTO 

RIZZATO RODRIGUES - OAB:OAB/MT 9.301

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do item 7.2.1.5 da CNGC impulsiono o presente feito com a 

finalidade de abrir vista a advogada do requerente para manifestação 

acerca da certidão de p. 71.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-21.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA PRADO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte promovente acerca da audiência de 

conciliação designada para o dia 19 de junho de 2018, às 13h15min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-06.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO BUDKE LAGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO BUDKE LAGE OAB - MT0014710S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte promovente acerca da audiência de 

conciliação designada para o dia 25 de junho de 2018, às 12h30min.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68502 Nr: 1406-72.2015.811.0091

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Felix de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jumasa Agrícola Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE 

SOUZA - OAB:16241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 24 de agosto de 2018 às 

17h10.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63541 Nr: 1471-38.2013.811.0091

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Riely Camilo Bordini - 

OAB:sp387986

 Código 63541 – Autos n. 1471-38.2013.811.0091

 Despacho

Vistos, etc.

Tendo em vista que o requerido foi citado por edital e decorrido o prazo 

para apresentar contestação, nomeio o Dr. Riely Camilo Bordini – OAB n. 

387.986/SP como curador especial da parte requerida, nos termos do 

artigo 72, inciso II, do código de Processo Civil.

Por oportuno, intime-se o advogado nomeado para, no prazo legal, 

apresentar contestação, advertindo-o da sua obrigação ante a nomeação, 

conforme dispõe o art. 34, XI e XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Com a juntada da contestação, intime-se o requerente para se manifestar.

Após, concluso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 15 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63539 Nr: 1469-68.2013.811.0091

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pauly Ramiro Ferrari Dorado 

- OAB:12.563

 Código 63539 – Autos n. 1469-68.2013.811.0091

 Despacho

Vistos, etc.

Tendo em vista que o requerido foi citado por edital e decorrido o prazo 

para apresentar contestação, nomeio o Dr. Pauly Ramiro Ferrari Dorado – 

OAB n. 12.563/MT como curador especial da parte requerida, nos termos 

do artigo 72, inciso II, do código de Processo Civil.

Por oportuno, intime-se o advogado nomeado para, no prazo legal, 

apresentar contestação, advertindo-o da sua obrigação ante a nomeação, 

conforme dispõe o art. 34, XI e XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Com a juntada da contestação, intime-se o requerente para se manifestar.

Após, concluso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 15 de junho de 2018.
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BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 40747 Nr: 486-40.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cícero Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - Rede 

Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:OAB/MT-11.259-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:217447

 Impulsiono os autos para intimação da Requerida para que, com o trânsito 

em julgado, requeira o de direito no prazo de 10 dias, sob pena de 

arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 40781 Nr: 520-15.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas Muller

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - Rede 

Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:OAB/MT-11.259-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:146997 SP, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMAO - OAB:217447

 Impulsiono os autos para intimação da Requerida para que, com o trânsito 

em julgado, requeira o de direito no prazo de 10 dias, sob pena de 

arquivamento dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77250 Nr: 1037-73.2018.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comarca de Uberaba - 3ª Vara Civel, Banco Bradesco 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano França Mendonça Silva, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielle Rodrigues Miranda - 

OAB:OAB/MG 165.560, Kelen Cristina de Souza - OAB:MG 93.053, 

PEDRO NEVES ARRUDA - OAB:135094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Correa Vaz de 

Carvalho - OAB:OAB/MG 64.115

 Código 77250 - Autos n. 1037-73.2017.811.0091.

 Despacho

Vistos, etc.

Preenchidos os requisitos do artigo 260 do CPC, cumpra-se conforme 

descrito no campo finalidade, servindo cópia, como mandado.

Após a avaliação, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 

15 (quinze) dias.

Em seguida, concluso.

Nova Monte Verde/MT, 15 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60236 Nr: 70-38.2012.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amarildo Carvalho da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oriana Curado - OAB:GO 

17.181

 Código 60236 – Autos n. 70-38.2012.811.0091

Vistos, etc.

Intime-se o patrono do réu para que informe o endereço atualizado do 

denunciado, no prazo de 10 dias. Com a informação do endereço, sendo 

comarca diversa, expeça-se carta precatória a fim de realizar seu 

interrogatório.

Restando infrutífera, desde já determino a expedição de carta precatória à 

Comarca de Aparecida de Goiânia/GO, no endereço fornecido à fl. 95, 

para mesma finalidade.

Caso as respostas sejam negativas, vista ao Ministério Público para se 

manifestar no prazo de 30 dias.

Após, concluso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 18 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77048 Nr: 941-58.2018.811.0091

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandro Roberto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucio de Marques de C. Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o que dispõe o art. 363, § 3º, da C.N.G.C e, tendo em vista 

que o causídico procedeu carga rápida dos autos para extração de 

fotocópia e até o presente momento não devolveu os autos na Secretaria 

deste Juízo, impulsiono com a finalidade de intimar o advogado Thiago 

Alves de Souza Melo para que proceda a devolução destes autos, no 

prazo máximo e improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, que se 

encontra em carga com prazo extrapolado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 40796 Nr: 535-81.2011.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Felix de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Considerando o que dispõe o art. 363, § 3º, da C.N.G.C e, tendo em vista 

que o causídico procedeu carga rápida dos autos para extração de 

fotocópia e até o presente momento não devolveu os autos na Secretaria 

deste Juízo, impulsiono com a finalidade de intimar o advogado Thiago 

Alves de Souza Melo para que proceda a devolução destes autos, no 

prazo máximo e improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, que se 

encontra em carga com prazo extrapolado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 32829 Nr: 200-38.2006.811.0091

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonar Dallagnol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual, INCRA - INSTITUTO 

NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Antônio Mendes da 

Silva - OAB:OAB/MT 2.894

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o que dispõe o art. 363, § 3º, da C.N.G.C e, tendo em vista 

que o causídico procedeu carga rápida dos autos para extração de 

fotocópia e até o presente momento não devolveu os autos na Secretaria 

deste Juízo, impulsiono com a finalidade de intimar o advogado Thiago 

Alves de Souza Melo para que proceda a devolução destes autos, no 

prazo máximo e improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, que se 
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encontra em carga com prazo extrapolado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 22898 Nr: 84-03.2004.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonar Dallagnol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldo Antônio Mendes da 

Silva - OAB:OAB/MT 2.894

 Considerando o que dispõe o art. 363, § 3º, da C.N.G.C e, tendo em vista 

que o causídico procedeu carga rápida dos autos para extração de 

fotocópia e até o presente momento não devolveu os autos na Secretaria 

deste Juízo, impulsiono com a finalidade de intimar o advogado Thiago 

Alves de Souza Melo para que proceda a devolução destes autos, no 

prazo máximo e improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, que se 

encontra em carga com prazo extrapolado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75491 Nr: 3-63.2018.811.0091

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro Carlos Elias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FRANÇA 

NISHIKAWA - OAB:13169

 Código 75491 – Autos n. 3-63.2018.811.0091.

 Vistos, etc.

Tempestivo, recebo o Recurso de Apelação interposto pelo advogado do 

réu EVANDRO CARLOS ELIAS (fls.220/221).

Assim, intime-se a defesa do acusado para apresentar as razões 

recursais no prazo de 8 (oito) dias. Em seguida, consoante art. 600 do 

CPP intime-se o Ministério Público para apresentar as contrarrazões.

Por fim, cumprida todas as formalidades necessárias, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, fazendo 

consignar as nossas homenagens.

Proceda-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 18 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51723 Nr: 1028-39.2013.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR MIGUEL SCHWERTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON ROZENDO PORTOLAN 

- OAB:7504/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A

 INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA QUE, NO PRAZO DE 10 

DIAS, SE MANIFESTEM ACERCA DO RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA 

INSTÂNCIA, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50008 Nr: 202-47.2012.811.0107

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FRARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO MESQUITA DE 

LIMA - OAB:157219/SP, EDUARDO ASSUNÇÃO DE LIMA - 

OAB:14.601-MT, FABIANA DE LIMA - OAB:OAB/MT 14.068 B, HERALDO 

PEREIRA DE LIMA - OAB:112449/SP, LUCIANA DE LIMA - 

OAB:149020/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO OS ADVOGADO DO AUTOR, PARA QUE, NO PRAZO DE 10 DIAS, 

SE MANIFESTE ACERCA DO RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA 

INSTÂNCIA, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 33074 Nr: 424-83.2010.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESA APOLINÁRIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ASSUNÇÃO DE LIMA - 

OAB:14.601-MT, FABIANA DE LIMA - OAB:OAB/MT 14.068 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DO AUTOR, PARA QUE, NO PRAZO DE 10 DIAS, 

SE MANIFESTE ACERCA DO RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA 

INSTÂNCIA, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67061 Nr: 379-98.2018.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILSO DE ROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR JOSÉ MICHELS - 

OAB:6595/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DO OFÍCIO DE REF. 12.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78522 Nr: 80-27.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMdS, LTdS, LTdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DTdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que no dia 21 de junho de 2018 este juiz foi convocado 

para participar do "Workshop do PROJETO LUZ" das 08:00 às 18:00 horas 

na sede das Promotorias de Justiça de Cuiabá – Ofício Circular 

17/2018-CIJ;

REDESIGNO a audiência do dia 21/06/2018 para o dia 20 de JULHO de 

2018, às 14h30min (Horário de MT);

Intimem-se as partes. Expedindo-se o necessário para realização do ato.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78747 Nr: 161-73.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027920/6/2018 Página 647 de 739



TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAJN, WKGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que no dia 21 de junho de 2018 este juiz foi convocado 

para participar do "Workshop do PROJETO LUZ" das 08:00 às 18:00 horas 

na sede das Promotorias de Justiça de Cuiabá – Ofício Circular 

17/2018-CIJ;

E considerando a certidão de fls. 35, onde a secretaria informa que em 

consulta ao site do Tribunal de Justiça à Carta Precatória de n° 

894-27.2018.811.0110 distribuída na Comarca de Campinápolis/MT, 

verificou que o oficial de justiça certificou que não obteve êxito em 

localizar a parte requerida. Portanto, CANCELO a audiência do dia 

21/06/2018 e deixo de designar nova data.

 Intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, 

para requerer o que entender de direito.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78404 Nr: 22-24.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WTP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que no dia 21 de junho de 2018 este juiz foi convocado 

para participar "Workshop do PROJETO LUZ" das 08:00 às 18:00 horas na 

sede das Promotorias de Justiça de Cuiabá – Ofício Circular 17/2018-CIJ;

REDESIGNO a audiência do dia 21/06/2018 para o dia 20 de JULHO de 

2018, às 13h00min (Horário de MT);

Intimem-se as partes. Expedindo-se o necessário para realização do ato.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 76429 Nr: 864-72.2016.811.0106

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TICD, MMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Diniz - OAB:GO 32.799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que no dia 21 de junho de 2018 este juiz foi convocado 

para participar "Workshop do PROJETO LUZ" das 08:00 às 18:00 horas na 

sede das Promotorias de Justiça de Cuiabá – Ofício Circular 17/2018-CIJ;

REDESIGNO a audiência do dia 21/06/2018 para o dia 09 de AGOSTO de 

2018, às 15h30min (Horário de MT);

Intimem-se as partes. Expedindo-se o necessário para realização do ato.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77558 Nr: 624-49.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMMdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que no dia 21 de junho de 2018 este juiz foi convocado 

para participar "Workshop do PROJETO LUZ" das 08:00 às 18:00 horas na 

sede das Promotorias de Justiça de Cuiabá – Ofício Circular 17/2018-CIJ;

REDESIGNO a audiência do dia 21/06/2018 para o dia 20 de JULHO de 

2018, às 13h30min (Horário de MT);

Intimem-se as partes. Expedindo-se o necessário para realização do ato.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 75894 Nr: 581-49.2016.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanete Pereira de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Eustaquio Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:MT 12.025

 Considerando que no dia 21 de junho de 2018 este juiz foi convocado 

para participar do "Workshop do PROJETO LUZ" das 08:00 às 18:00 horas 

na sede das Promotorias de Justiça de Cuiabá – Ofício Circular 

17/2018-CIJ;

REDESIGNO a audiência de instrução do dia 21/06/2018 para o dia 20 de 

JULHO de 2018, às 14h00min (Horário de MT);

Intimem-se as partes. Expedindo-se o necessário para realização do ato.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78428 Nr: 25-76.2018.811.0106

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HACR, KFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que no dia 21 de junho de 2018 este juiz foi convocado 

para participar "Workshop do PROJETO LUZ" das 08:00 às 18:00 horas na 

sede das Promotorias de Justiça de Cuiabá – Ofício Circular 17/2018-CIJ;

REDESIGNO a audiência do dia 21/06/2018 para o dia 20 de JULHO de 

2018, às 12h30min (Horário de MT);

Intimem-se as partes. Expedindo-se o necessário para realização do ato.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64434 Nr: 1091-66.2014.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDETE ISAURA DOS PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL GOMES NETO - 

OAB:16341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de abrir vista as partes para se manifestarem em 05 (cinco) dias 

sobre o laudo médico e o laudo social.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61454 Nr: 587-94.2013.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Sales Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Júnior - 
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OAB:11111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Geral do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

 Cuida-se de “Ação de Execução de Título Executivo Judicial” proposta por 

CELSO SALES JUNIOR em face de ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

À fl. 55/57, a parte Executada juntou aos autos comprovante de quitação 

do débito.

Conforme fl. 60, apesar de devidamente intimado o Exequente para se 

manifestar sobre o pagamento, quedou-se inerte. Ademais, à fl.61 foi 

determinada a intimação pessoal da parte Exequente, que reiterou a 

inércia (fl.65).

Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Pois bem. Considerando que a parte Executada liquidou o saldo devedor, 

conforme o comprovante de pagamento apresentado nas fls.55/57, e 

diante da inércia do Exequente, o processo será julgado com resolução de 

mérito.

 Isto posto, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e anotações de 

estilo. Arquive-se.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 70618 Nr: 1236-54.2016.811.0095

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGdS, CMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, ELOIR DELA JUSTINA - OAB:21973/O

 Vistos em correição.

Sobre o teor dos estudos social juntados aos autos, manifestem-se os 

requeridos, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, dê-se vista ao Ministério Público, em igual prazo.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 67765 Nr: 1373-70.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EA, GAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOIR DELA JUSTINA - 

OAB:21973/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ante o teor da certidão retro, INTIME-SE a parte exequente, por intermédio 

do seu patrono constituído para manifestar-se no feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74445 Nr: 1224-06.2017.811.0095

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE ARAÚJO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Marcatto 

Cirino - OAB:7835/MT

 Portanto, DECLARO A LIMINAR DESCUMPRIDA e JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do 

Novo Código de Processo Civil, para declarar a responsabilidade da parte 

requerida no presente caso, pela prática de ato ilícito ambiental, 

consistente em desmate a corte raso de área coberta por floresta nativa 

objeto de especial proteção (Floresta Amazônica), sem licença ou 

autorização do órgão ambiental competente; e, consequentemente, para 

condenar a parte requerida à reparação do dano ambiental nos seguintes 

termos:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 67331 Nr: 1128-59.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, ELOIR DELA JUSTINA - OAB:21973/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111

 Vistos em correição.

Intime-se o executado para comprovar o pagamento do débito alimentar em 

atraso, no valor de R$ 3.239,84, bem como as parcelas que venceram 

após o mês 04/2018, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de ser-lhe 

decretada sua prisão civil pelo prazo de até 90 (noventa) dias.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66072 Nr: 490-26.2015.811.0095

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHGAL, TGL, TGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEY SERROU DOS 

SANTOS - OAB:0, Juliano Ricardo Schavaren - OAB:MT nº16592-N

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Augusto Cuissi - 

OAB:MT0014430A

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o patrono dativo nomeado à defesa do réu não 

apresentou defesa nos autos, decreto a revelia da parte ré.

A despeito da revelia do requerido, entendo necessário no caso em 

apreço instruir o feito visando a busca da verdade real.

Assim, determino a produção de prova testemunhal e para tanto designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de agosto de 2018, às 

14h00min.

As testemunhas deverão ser arroladas no prazo de 30 (trinta) dias 

antecedentes à realização do ato, sob pena de preclusão.

 Ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74414 Nr: 1194-68.2017.811.0095

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cezar Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Marcatto 

Cirino - OAB:7835/MT

 Portanto, DECLARO A LIMINAR DESCUMPRIDA e JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do 

Novo Código de Processo Civil, para declarar a responsabilidade da parte 

requerida no presente caso, pela prática de ato ilícito ambiental, 

consistente em desmate a corte raso de área coberta por floresta nativa 
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objeto de especial proteção (Floresta Amazônica), sem licença ou 

autorização do órgão ambiental competente; e, consequentemente, para 

condenar a parte requerida à reparação do dano ambiental nos seguintes 

termos:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60486 Nr: 403-75.2012.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana da Silva Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Certifico que, nesta data, procedo a intimação da parte exequente para 

manifestar-se quanto ao resultado da pesquisa de fls.129, no prazo de 

15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74554 Nr: 1314-14.2017.811.0095

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EADCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDS, JCdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ARCEU PEIXOTO 

FERREIRA - OAB:16612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono da parte autora, para impugnar a 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 79273 Nr: 702-42.2018.811.0095

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES S/A - 

CHTP, Dirceu Michalczeszen, Instituto Ecológico Cristalino Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID ANTUNES DAVID - 

OAB:44355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre dos Santos 

Pereira Vecchio - OAB:SC nº 12.049

 Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono da parte autora, para impugnar a 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 76114 Nr: 2228-78.2017.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMDS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, procedo a intimação da parte exequente para 

manifestar-se acerca do prosseguimento do feito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 73622 Nr: 722-67.2017.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Aguarde-se a expedição e o cumprimento do mandado.

Após, se não for o caso da gestora impulsionar, voltem os autos 

conclusos.

Às providências.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 79745 Nr: 987-35.2018.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NDZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO RICARDO SCHAVAREN 

- OAB:16592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processe-se o presente feito em Segredo de Justiça (CPC/2015, artigo 

189, II).

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de 

veracidade da afirmação da parte requerente (pessoa física) de que não 

possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

processuais, nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015.

Percebo que a mera narrativa fática tecida na peça inicial não é apta a 

ensejar a antecipação dos efeitos da tutela, principalmente diante do 

sumário juízo de cognição até então efetuado.

Em análise à petição inicial e aos documentos que a instruem, entendo 

necessário postergar a apreciação da liminar para o momento posterior à 

manifestação da parte requerida.

 DESIGNO audiência de conciliação para o dia 17/07/2018, às 13h00, 

observando-se o disposto no § 1º do art. 695 do CPC/2015 (o mandado de 

citação conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao réu o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo) e que a citação deverá 

ocorrer com antecedência mínima de 15 dias da data supra designada 

(CPC, art. 695, § 2º), bem como, que a parte ré deverá comparecer à 

audiência acompanhada de seu advogado, ou, de Defensor Público (CPC, 

art. 695, § 4º).

Assim, cite-se pessoalmente a parte requerida para à audiência designada 

a ser realizada pelo conciliador do juízo.

Consigne-se, por fim, no ato de citação que, caso não haja 

autocomposição na audiência, a parte ré terá prazo de quinze (15) dias, a 

contar da data da audiência supra designada (CPC/2015, art. 335, I), para 

apresentar resposta, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados na inicial (CPC/2015, art. 344).

Intimem-se a parte autora e seu advogado para comparecerem à audiência 

supra designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61627 Nr: 717-84.2013.811.0095

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Instituto Ecológico Cristalino Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Vanderlei Parra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson de Carvalho - 

OAB:1810-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ARCEU PEIXOTO 

FERREIRA - OAB:MT Nº16612

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027920/6/2018 Página 650 de 739



 Vistos.

INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo requerido pela parte 

executada, por ausência de garantia do juízo, na forma que dispõe o art. 

525, §6º, do CPC.

Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

nos autos, podendo juntar prova documental, consignando que a ausência 

de resposta do impugnado não presume presunção de veracidade das 

alegações do impugnante.

Com a resposta ou, decorrido o prazo acima mencionado, façam-me os 

autos conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 79285 Nr: 712-86.2018.811.0095

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES S/A - 

CHTP, Odenir Domingos Araldi, Instituto Ecológico Cristalino Ltda., Clelia 

Terezinha Araldi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID ANTUNES DAVID - 

OAB:44355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DOS SANTOS 

PEREIRA VECCHIO - OAB:12049/SC

 Posto isso, CONCEDO A LIMINAR, para imissão na posse na área 

destinada a implantação da servidão administrativa, CONDICIONADA ao 

depósito em juízo da quantia indicada a título de prévia indenização, no 

prazo de 05 (cinco) dias, não se devendo expedir o mandado de imissão 

até que seja efetuado o depósito integral. Comprovado o depósito nos 

autos, determino a expedição do Mandado de Imissão na Posse. Oficie-se 

ao Cartório de Registro de Imóveis de Paranaíta para averbação da 

imissão na posse à margem da matrícula do imóvel nº. 784, do livro 

2.DESIGNO audiência de conciliação para o dia 22 de maio de 2018, às 

15:h:40min, à ser realizada na sala de conciliação no Fórum desta 

comarca, oportunidade em que “todos os esforços deverão ser 

empreendidos para a solução consensual da “controvérsia”, 

salientando-se que a referida audiência “poderá dividir-se em tantas 

sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual” 

(art. 696, NCPC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 79280 Nr: 707-64.2018.811.0095

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES S/A - 

CHTP, Instituto Ecológico Cristalino Ltda., JOÃO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID ANTUNES DAVID - 

OAB:44355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DOS SANTOS 

PEREIRA VECCHIO - OAB:12049/SC

 Posto isso, CONCEDO A LIMINAR, para imissão na posse na área 

destinada a implantação da servidão administrativa, CONDICIONADA ao 

depósito em juízo da quantia indicada a título de prévia indenização, no 

prazo de 05 (cinco) dias, não se devendo expedir o mandado de imissão 

até que seja efetuado o depósito integral. Comprovado o depósito nos 

autos, determino a expedição do Mandado de Imissão na Posse. Oficie-se 

ao Cartório de Registro de Imóveis de Paranaíta para averbação da 

imissão na posse à margem da matrícula do imóvel nº. 784, do livro 

2.DESIGNO audiência de conciliação para o dia 22 de maio de 2018, às 

14h:40min, à ser realizada na sala de conciliação no Fórum desta 

comarca, oportunidade em que “todos os esforços deverão ser 

empreendidos para a solução consensual da “controvérsia”, 

salientando-se que a referida audiência “poderá dividir-se em tantas 

sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual” 

(art. 696, NCPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 79275 Nr: 704-12.2018.811.0095

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia Hidrelétrica Teles Pires S/A, ELOIR 

DELA JUSTINA, Instituto Ecológico Cristalino Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID ANTUNES DAVID - 

OAB:44355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DOS SANTOS 

PEREIRA VECCHIO - OAB:12049/SC

 Posto isso, CONCEDO A LIMINAR, para imissão na posse na área 

destinada a implantação da servidão administrativa, CONDICIONADA ao 

depósito em juízo da quantia indicada a título de prévia indenização, no 

prazo de 05 (cinco) dias, não se devendo expedir o mandado de imissão 

até que seja efetuado o depósito integral. Comprovado o depósito nos 

autos, determino a expedição do Mandado de Imissão na Posse. Oficie-se 

ao Cartório de Registro de Imóveis de Paranaíta para averbação da 

imissão na posse à margem da matrícula do imóvel nº. 784, do livro 

2.DESIGNO audiência de conciliação para o dia 22 de maio de 2018, às 

13:h:40min, à ser realizada na sala de conciliação no Fórum desta 

comarca, oportunidade em que “todos os esforços deverão ser 

empreendidos para a solução consensual da “controvérsia”, 

salientando-se que a referida audiência “poderá dividir-se em tantas 

sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual” 

(art. 696, NCPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 79274 Nr: 703-27.2018.811.0095

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES S/A - 

CHTP, Eder Cleiton Peloi, Instituto Ecológico Cristalino Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID ANTUNES DAVID - 

OAB:44355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DOS SANTOS 

PEREIRA VECCHIO - OAB:12049/SC

 Posto isso, CONCEDO A LIMINAR, para imissão na posse na área 

destinada a implantação da servidão administrativa, CONDICIONADA ao 

depósito em juízo da quantia indicada a título de prévia indenização, no 

prazo de 05 (cinco) dias, não se devendo expedir o mandado de imissão 

até que seja efetuado o depósito integral. Comprovado o depósito nos 

autos, determino a expedição do Mandado de Imissão na Posse. Oficie-se 

ao Cartório de Registro de Imóveis de Paranaíta para averbação da 

imissão na posse à margem da matrícula do imóvel nº. 784, do livro 

2.DESIGNO audiência de conciliação para o dia 22 de maio de 2018, às 

13:h:20min, à ser realizada na sala de conciliação no Fórum desta 

comarca, oportunidade em que “todos os esforços deverão ser 

empreendidos para a solução consensual da “controvérsia”, 

salientando-se que a referida audiência “poderá dividir-se em tantas 

sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual” 

(art. 696, NCPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 79273 Nr: 702-42.2018.811.0095

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES S/A - 

CHTP, Dirceu Michalczeszen, Instituto Ecológico Cristalino Ltda.
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID ANTUNES DAVID - 

OAB:44355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre dos Santos 

Pereira Vecchio - OAB:SC nº 12.049

 Posto isso, CONCEDO A LIMINAR, para imissão na posse na área 

destinada a implantação da servidão administrativa, CONDICIONADA ao 

depósito em juízo da quantia indicada a título de prévia indenização, no 

prazo de 05 (cinco) dias, não se devendo expedir o mandado de imissão 

até que seja efetuado o depósito integral. Comprovado o depósito nos 

autos, determino a expedição do Mandado de Imissão na Posse. Oficie-se 

ao Cartório de Registro de Imóveis de Paranaíta para averbação da 

imissão na posse à margem da matrícula do imóvel nº. 784, do livro 

2.DESIGNO audiência de conciliação para o dia 22 de maio de 2018, às 

13:h:00min, à ser realizada na sala de conciliação no Fórum desta 

comarca, oportunidade em que “todos os esforços deverão ser 

empreendidos para a solução consensual da “controvérsia”, 

salientando-se que a referida audiência “poderá dividir-se em tantas 

sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual” 

(art. 696, NCPC

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49848 Nr: 529-48.2015.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira Silva 

Becker - OAB:MT/17.905

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA, na forma do artigo 

513, §2º, do Código de Processo Civil, para efetuar pagamento do débito 

exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer na multa 

de 10% e honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, nos 

termos do artigo 523, do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 15044 Nr: 1343-07.2008.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Armando Medaglia, Bruno Aparecido 

Medaglia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Quirino Barbosa Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildo Roque Guareschi - 

OAB:MT/5417-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kassio Barbosa da Silva - 

OAB:MT/15562

 Vistos etc.

Em consulta a pauta virtual de audiência desta Comarca no Sistema Apolo, 

verifico que por um equívoco na decisão proferida de fls. 285, posto que 

na referida decisão a audiência foi designada para o dia 15/09/2018, 

enquanto que na pauta física a solenidade se encontra marcada para dia 

12/09/2018, às 15h30min.

Desse modo, retifico a decisão de fls. 285, para sanar o erro material, 

fazendo constar que a audiência de instrução está designada para o dia 

12 de setembro de 2018, às 15hs30min.

No mais, cumpra-se a Sra. Gestora Judiciária as demais determinações 

exaradas na decisão retro.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68383 Nr: 820-43.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roney dos Anjos de Jesus, Cicero José de 

Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tome 

Wichoski - OAB:MT/18.603/B, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento dos mandados de citação dos executados, emitir a guia 

pelo Sistema de Diligência no site www.tjmt.jus.br, encaminhando o 

comprovante de pagamento aos autos para posterior juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68529 Nr: 892-30.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giovani Gabriel Fischer, João Marques Batista, 

Metal Fischer Industria e Comercio de Placas Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tome 

Wichoski - OAB:MT/18.603/B, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado de citação dos executados, emitir a guia 

pelo Sistema de Diligência no site www.tjmt.jus.br, encaminhando o 

comprovante de pagamento aos autos para posterior juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68497 Nr: 876-76.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Rezende da Silva, Antonio Alves de 

Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tome 

Wichoski - OAB:MT/18.603/B, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado de citação, devendo emitir a guia pelo 

Sistema de Diligência no site www.tjmt.jus.br, encaminhando o 

comprovante de pagamento aos autos para posterior juntada, bem como, 

no mesmo prazo comparecer na Secretaria do Forum local, a fim de retirar 

a Carta Precatória expedida para citação do executado Antonio Alves de 

Freitas na Comarca de Cuiabá/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68525 Nr: 888-90.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Carlos de Souza, Antonio Carlos da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tome 

Wichoski - OAB:MT/18.603/B, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado de citação, devendo emitir a guia pelo 

Sistema de Diligência no site www.tjmt.jus.br, encaminhando o 

comprovante de pagamento aos autos para posterior juntada, bem como, 

no mesmo prazo comparecer na Secretaria do Forum local, a fim de retirar 

a Carta Precatória expedida para citação do executado Antonio Carlos da 
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Silva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68527 Nr: 890-60.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izaias da Conceição Dias, Ed Carlos Melo 

Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tome 

Wichoski - OAB:MT/18.603/B, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento dos mandados de citação, emitir a guia pelo Sistema de 

Diligência no site www.tjmt.jus.br, encaminhando o comprovante de 

pagamento aos autos para posterior juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 17300 Nr: 261-67.2010.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Griesang

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Fraga Filho - OAB:6818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:8.521, JOAO BATISTA FERREIRA - OAB:10962/B, Karina Oliveira 

Alves - OAB:MT/16060, Romeu Aquino Nunes - OAB:3.770, William 

José de Araújo - OAB:3928-MT

 Vistos em correição,

Recebo o recurso de apelação de fls. 401/409 somente no efeito 

devolutivo conforme artigo 1.012, do Código de Processo Civil.

Intime-se o Apelado a apresentar contrarrazões no prazo de lei.

Decorrido o prazo com ou sem apresentação da peça, determino a 

remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 13472 Nr: 1489-82.2007.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credival Participações, Administração e Assessoria 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caetano Polato, Orlando Polato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT/13994-A, Lázaro José Gomes Júnior - 

OAB:8.194-A/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT/8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Gaeta Aleixo - 

OAB:MT/11210-A, Wagner Toshio Shimosakai - OAB:10386-B, 

Wagner Toshio Shimosakai - OAB:10386-B/MT

 Vistos em correição,

Intime-se o Expert designado, para que se manifeste no prazo de 05 

(cinco) dias, acerca da impugnação/contraproposta apresentada pelos 

executados às fls. 315.

Após, conclusos. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12461 Nr: 506-83.2007.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Darci Costa Júnior - 

OAB:221.174 OAB/SP, João Faustino Neto - OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silmara Ruiz Matsura - 

OAB:9.941-B

 Vistos em correição,

Defiro o novo pedido da parte exequente de fls.160/162

Assim, defiro o novo pedido de penhora on-line de fls. 160/162, 

relativamente a de valores depositados nas contas ou aplicações 

financeiras da parte devedora, como medida eficaz para garantir a 

satisfação do débito.

Segundo o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.

Assim, partindo-se do pressuposto que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 797 do 

CPC, entendo que a penhora on-line se mostra totalmente viável.

Com essas considerações, determino a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira na forma 

requerida.

Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade 

do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de 

defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 

advertências do §4º do mesmo artigo.

Após, havendo manifestação do executado ou transcorrido o refiro prazo, 

intime-se a parte a exequente para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

No caso de penhora negativa, intime-se o credor da resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

intimando-o ainda, para que em no prazo de 10 (dez) dias indique bens 

passíveis de penhora no patrimônio da parte devedora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68464 Nr: 856-85.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Lucas Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CORREA DA SILVA - 

OAB:22655/O

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que o acusado foi regularmente citado, o 

qual apresentou resposta à acusação, na oportunidade em que refutou os 

fatos da exordial.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a defesa não alegou nenhuma 

preliminar e, por não vislumbrar qualquer das hipóteses de absolvição 

sumária, previstas no artigo 397 do CPP, constato a necessidade da 

instrução processual para garantir o exaurimento das provas e garantir a 

ampla defesa.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de junho de 

2018, às 13h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado.

Caso alguma testemunha de acusação ou defesa resida fora da comarca, 

expeça-se, desde já, carta precatória para a oitiva.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa, bem como o 

acusado, para comparecer a audiência designada.

Oficie-se o Diretor da Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa (Mata Grande) 

de Rondonópolis-MT para que providencie a condução do acusado ao 

Prédio deste Juízo, na data supra mencionada, para que o mesmo 

compareça a audiência designada.

Ademais, intime-se a defesa para que junte procuração aos autos no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 18 de junho de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55208 Nr: 841-87.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAVO, AVO, Marcilene dos Santos Vicente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hamilton Honorio de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA, para manifestar e 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 125761 Nr: 2697-68.2016.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Reis Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Rosa de Oliveira - 

OAB:17953-B, Isaque Rocha Nunes - OAB:8125

 Vistos etc.

Denota-se dos autos que apesar de intimado o advogado constituído pelo 

réu Anderson Reis Pereira, não apresentou as Razões Recursais, 

deixando transcorrer in albis o prazo.

Isto posto, intime-se pessoalmente o acusado para que constitua novo 

advogado ou informe que não possui condições financeiras para fazê-lo; 

no último caso nomeio desde já o Defensor Público do Estado atuante 

nesta Comarca para proceder a defesa do réu.

Intime-se. Notifique-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 156835 Nr: 2960-32.2018.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdSdMG-SSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGEALM, JAAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Assim, comprovada a mora, DEFIRO antecipadamente a busca e 

apreensão do bem descrito na inicial, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 

n.º 911, de 01.10.69.Por consequência, determino a expedição de 

mandado de busca e apreensão, nomeando como depositário fiel do bem o 

representante legal da empresa requerente ou quem este indicar.Lavre-se 

o respectivo termo de compromisso. Efetivada a medida, cite-se o em 

consonância com o art. 212, § 2º do NCPC para apresentar contestação 

no prazo previsto no artigo 335 NCPC, podendo, ainda, em 05 (cinco) dias 

a contar da efetivação da medida liminar, pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído (art. 3º, §§1º e 2º, do 

Decreto-Lei n.º 911, de 1º.10.69, com a redação dada pela Lei n.º 10.931, 

de 03.08.04)Cientifiquem-se eventuais avalistas e expeçam-se mandados 

necessários.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 99748 Nr: 1655-52.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amelia Marques da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada de ref. 74

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 115992 Nr: 3235-83.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antonio Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Henrique Fortunato - 

Procurador Federal - OAB:0

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada do Laudo Pericial 

de ref.52

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 118482 Nr: 616-49.2016.811.0028

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO GONÇALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Antonio Facchin 

Filho - OAB:13947

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Finalidade: INTIMAR terceiros interessados, da Sentença de Interdição que 

DECRETOU a INTERDIÇÂO de Sílvio Gonçalves de Oliveira, declarando-o 

absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, nos 

termos do art. 3º, inciso II, do Código Civil.

Despacho/Decisão: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial 

e DECRETO A INTERDIÇÃO de Silvio Gonçalves de Oliveira, declarando-o 

absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, nos 

termos do artigo 3º, inciso II, do Código Civil. Por oportuno, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do inciso I do 

art. 487 do CPC. Nomeio-lhe curador o requerente, CLEUSA GONÇALVES 

DA SILVA, sob compromisso. Em obediência ao disposto no artigo 775, do 

Código de Processo Civil, inscreva-se a presente no registro civil e 

publique-se, na rede mundial de computadores, no site do TJ/MT, na 

plataforma de Edital do CNJ por seis meses, na imprensa local uma vez só 

e no diário oficial por três vezes, com intervalos de dez dias. Transitada 

em julgado a sentença, lavre-se o termo de compromisso, cientificando a 

curadora para requerer, no prazo de 10 (dez) dias. Custas na forma da 

Lei de Assistência Judiciária Gratuita. DEFIRO o requerimento. CONCEDO o 

prazo de 05 (cinco) dias para juntada do instrumento de procuração. 

P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Josué Benedito 

Guimarães, digitei.

Poconé, 18 de junho de 2018

Antonio José Izidro da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 47147 Nr: 1706-39.2009.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Borges dos Santos
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DE AVILA FURIATI - 

OAB:

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada de ref.175

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 126794 Nr: 2998-15.2016.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA SCHACHT DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Ermos Martins, Marina Alves Martins 

Farias, Cléia Rosaria Leite, Vilmar Cruzeiro Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 INTIMANDO as partes para no prazo legal, apresentar as Alegações 

remissivas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 119458 Nr: 872-89.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARIA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO das partes acerca da Sentença de Ref. 22.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 153697 Nr: 1783-33.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimação da parte autora, por meio de seu advogado 

constituído, da designação da perícia para o dia 06 de julho de 2018, às 

11h30min, portanto todos os seus exames e os quesitos do juízo, devendo 

a parte autora comparecer no Fórum desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 153643 Nr: 1762-57.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Gomes de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimação da parte autora, por meio de seu advogado 

constituído, da designação da perícia para o dia 06 de julho de 2018, às 

11h10min, portanto todos os seus exames e os quesitos do juízo, devendo 

a parte autora comparecer no Fórum desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 153439 Nr: 1693-25.2018.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renan do Carmo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimação da parte autora, por meio de seu advogado 

constituído, da designação da perícia médica para o dia 06 de julho de 

2018, às 10h50min, portanto todos os seus exames e os quesitos do juízo, 

devendo a parte autora comparecer no Fórum desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 152528 Nr: 1280-12.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inacia Prima de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte autora acerca do inteiro teor da decisão de ref. 4.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 141767 Nr: 4837-41.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Pedrosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Telma Aparecida Palma 

Fernandes da Silva - OAB:19772/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR as partes acerca da audiência anteriormente aprazada para o 

dia 30 de agosto de 2018 às 13h30min, conforme ref. 15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 84293 Nr: 23-25.2013.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli Ramos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, Claudia Regina Oliveira Santos Ferreira - 

OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR as partes acerca da sentença de ref. 62.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 117840 Nr: 448-47.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Tadeu de Aquino Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jayle Paixão de Aquino Nunes Silva, 

Alessandra Almeida de Aquino Nunes, Luiz Otávio de Aquino Nunes, José 

Edmundo de Aquino Nunes, Luiz Eduardo Almeida de Aquino Nunes, 

Tadeu Ricardo de Aquino Nunes, Greicimarcy de Aquino Nunes, Antonio 

de Aquino Nunes Filho, Greiciany de Aquino Nunes, Cassio Luis de Aquino 

Nunes, Greicimary de Aquino Nunes, Érico de Aquino Nunes, Evanil de 

Aquino Nunes, Real Brasil Consultoria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ALBERTO DA CRUZ - 

OAB:20475-O/MT, NAMIR LUIZ BRENNER - OAB:11326/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Fernando Vaz Guimarães 

Abrahão - OAB:, NAMIR LUIZ BRENNER - OAB:11326/MT
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 Intimar as partes da juntada de ref. 92 (data - horário e local para 

realização da perícia)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 152802 Nr: 1409-17.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SEBASTIÃO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimação da parte autora, por meio de seu advogado 

constituído, da designação da perícia para o dia 06 de julho de 2018, às 

09h50min, portanto todos os seus exames e os quesitos do juízo, devendo 

a parte autora comparecer no Fórum desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 152866 Nr: 1434-30.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimação da parte autora, por meio de seu advogado 

constituído, da designação da perícia para o dia 06 de julho de 2018, às 

09h30min, portanto todos os seus exames e os quesitos do juízo, devendo 

a parte autora comparecer no Fórum desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 154248 Nr: 1975-63.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIANE APARECIDA SILVA BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimação da parte autora, por meio de seu advogado 

constituído, da designação da perícia para o dia 06 de julho de 2018, às 

14h50min, portanto todos os seus exames e os quesitos do juízo, devendo 

a parte autora comparecer no Fórum desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 153849 Nr: 1822-30.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cecilia Romana Marques de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimação da parte autora, por meio de seu advogado 

constituído, da designação da perícia para o dia 06 de julho de 2018, às 

14h10min, portanto todos os seus exames e os quesitos do juízo, devendo 

a parte autora comparecer no Fórum desta Comarca.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 128082 Nr: 3410-43.2016.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza Cintra Oliveira, Severino Hemelane de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romualdo José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX CAMPOS MARTINS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12.003-MT, Joedil Marciano Pires da Silva - OAB:10.229-MT

 INTIMAR os advogados das partes para comparecerem na audiência 

designada para o dia 05/07/2018, às 17:00 horas, devendo as partes 

estarem presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 153762 Nr: 1800-69.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS NASCIMENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimação da parte autora, por meio de seu advogado 

constituído, da designação da perícia médica para o dia 06 de julho de 

2018, às 11h50min, portanto todos os seus exames e os quesitos do juízo, 

devendo a parte autora comparecer no Fórum desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 56949 Nr: 799-30.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Guia de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Antônio Siqueira Campos 

- OAB:3.759, Roseli Alves Lima Siqueira Campos - OAB:10.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015, vez que não 

houve o preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção do 

benefício pretendido.CONDENO a parte Requerente ao pagamento de 

custas e honorários, que fixo em R$600,00, declarando os mesmos 

inexigíveis ante a beneficiária da Assistência Judiciária 

Gratuita.P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas 

as baixas e anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016052-09.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ISAC DA COSTA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 23 de julho de 2018 as 13:20h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017272-42.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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Intimação das partes para audiência no dia 23 de julho de 2018 as 13:30h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013509-33.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BELAYZE KEROLAY DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 23 de julho de 2018 as 13:40h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017954-94.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA RODRIGUES BISPO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 23 de julho de 2018 as 13:50h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019468-82.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIONEI FRANCISCO MARTINS DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 23 de julho de 2018 as 14:00h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013049-12.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANIZIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT0020005A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 23 de julho de 2018 as 14:10h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019108-50.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TEDDY AMORIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 23 de julho de 2018 as 14:20h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000298-15.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VANDEILSON DOS SANTOS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 23 de julho de 2018 as 13:40h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018923-12.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN DOUGLAS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 23 de julho de 2018 as 14:30h

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000266-77.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C. P. N. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ARLENE PESSOA COSTA OAB - MT15201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. O. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILO SOUZA GUIMARAES OAB - MT12681-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000266-77.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: CIRLENE PEREIRA NUNES LOPES REQUERIDO: DIONE DE 

OLIVEIRA REIS Defiro o pedido e redesigno a audiência para o dia 09 de 

julho de 2018, às 15h30 (horário oficial de MT), para nova tentativa de 

acordo entre as partes. Saem os presentes intimados.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000266-77.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C. P. N. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ARLENE PESSOA COSTA OAB - MT15201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. O. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILO SOUZA GUIMARAES OAB - MT12681-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000266-77.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: CIRLENE PEREIRA NUNES LOPES REQUERIDO: DIONE DE 

OLIVEIRA REIS Defiro o pedido e redesigno a audiência para o dia 09 de 

julho de 2018, às 15h30 (horário oficial de MT), para nova tentativa de 

acordo entre as partes. Saem os presentes intimados.

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000355-03.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO ANTONIO DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANUCCY ARAUJO ALVARES OAB - MT18019/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILTON TOMAZ BORGES (RÉU)

WEBERTON TOMAZ DE SOUZA (RÉU)

ELIAS ALVES GABRIEL (RÉU)

REGINALDO SOUZA BELEM (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 

56/2007, impulsiono os autos para, intimar a parte autora, por meio de 

seus advogados, para providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) 

de Justiça, no valor de R$ 267,60 (duzentos e sessenta e sete reais e 

sessenta centavos), para cumprimento do mandado, a ser expedido nos 

autos, sendo R$ 3,55 (três reais e cinqüenta e cinco centavos), o km 

percorrido, conforme portaria 16/2010, e provimento 04/2015, devendo o 

referido valor ser pago mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal 

de Justiça deste Estado de Mato Grosso, na Central de Pagamento de 

Diligências - CPD, regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo 

ser enviado recibo de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou 

através de petição, CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000125-58.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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TIAGO DA SILVA MACHADO OAB - MT0017908A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO RIBEIRO NETO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora para providênciar o pagamento das 

custas para distribuição da carta precatória a ser expedida nestes autos, 

para ser enviada ao Juízo no endereço Deprecado, ou para que 

compareça na secretaria da 1ª Vara para retirar a precatória supra e 

tomar as devidas providências para sua distribuição.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 72190 Nr: 4507-82.2016.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de Associados do 

Araguaia e Xingu-Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON ASSUNÇÃO DE SOUSA, Ailton 

Assunção de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a alegação de que o demandado tornou-se inadimplente 

com as avenças pactuadas e homologadas por sentença, defiro o pedido 

formulado à referência 23 e, via de consequência, determino a expedido 

de mandado de busca e apreensão do veículo indicado inicialmente, 

observando-se o endereço descrito na aludida petição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 87310 Nr: 7666-96.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELY BARBOZA ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a convocação deste magistrado, efetivada em 15/06/2018, 

para participação no evento “Workshop do Projeto Luz”, a ser realizado 

nas instalações das Promotorias de Justiça de Cuiabá/MT, em 21/06/2018, 

redesigno a audiência de instrução para o dia 05 de julho de 2018, às 

12h00min, horário oficial do Estado de Mato Grosso.

Frise-se que o rol deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias 

antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando 

as que comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória.

Intimem-se a parte autora intermédio de seus patronos constituídos.

Intime-se a parte ré mediante remessa dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 77363 Nr: 1314-25.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F A DE SOUZA ALIMENTOS ME, FRANCISCO 

JUNIOR MOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA SMIELEVSKI - 

OAB:20937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Citados, os executados quedaram-se inertes.

Desse modo, fixo o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que a exequente 

se manifeste objetivamente em prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 14227 Nr: 714-82.2009.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Judith Cardoso de Oliveira, Euridice de Oliveira 

Rodrigues, Joanita de Oliveira Vieira, Maria Lúcia Pereira de Oliveira, 

Terezinha de Jesus Oliveira Leão, Bolivar Leão Filho, Cleusa Pereira de 

Oliveira Mundim, Júlio César Mundim, Salomão Cardoso dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Alves Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inácio Pires Godinho - 

OAB:10.068 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, declino da competência para julgar as ações 

registradas sob os códigos 14227, 15843, 15844, 15852, 15853, 15854, 

15855, 15856, 15857, 15858, 15859 e 15860 e, determino a remessa delas 

ao Juízo da Primeira Vara desta Comarca.Traslade-se cópia desta decisão 

a todos os autos mencionados alhures.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Porto Alegre do Norte/MT, 18 de junho de 2018.Marcos André 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 15843 Nr: 2200-05.2009.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Judith Cardoso de Oliveira, Euridice de Oliveira 

Rodrigues, Joanita de Oliveira Vieira, Maria Lúcia Pereira de Oliveira, 

Terezinha de Jesus Oliveira Leão, Bolivar Leão Filho, Cleusa Pereira de 

Oliveira Mundim, Júlio César Mundim, Salomão Cardoso dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Gomes Silveira, vulgo "Maria Posseira", 

Sebastião Bernardino de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Schotten Wittmann - 

OAB:10.192 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, declino da competência para julgar as ações 

registradas sob os códigos 14227, 15843, 15844, 15852, 15853, 15854, 

15855, 15856, 15857, 15858, 15859 e 15860 e, determino a remessa delas 

ao Juízo da Primeira Vara desta Comarca.Traslade-se cópia desta decisão 

a todos os autos mencionados alhures.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Porto Alegre do Norte/MT, 18 de junho de 2018.Marcos André 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 15844 Nr: 2201-87.2009.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Judith Cardoso de Oliveira, Euridice de Oliveira 

Rodrigues, Joanita de Oliveira Vieira, Maria Lúcia Pereira de Oliveira, 

Terezinha de Jesus Oliveira Leão, Bolivar Leão Filho, Cleusa Pereira de 

Oliveira Mundim, Júlio César Mundim, Salomão Cardoso dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Otoniel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Schotten Wittmann - 

OAB:10.192 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, declino da competência para julgar as ações 

registradas sob os códigos 14227, 15843, 15844, 15852, 15853, 15854, 

15855, 15856, 15857, 15858, 15859 e 15860 e, determino a remessa delas 

ao Juízo da Primeira Vara desta Comarca.Traslade-se cópia desta decisão 

a todos os autos mencionados alhures.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Porto Alegre do Norte/MT, 18 de junho de 2018.Marcos André 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 15852 Nr: 2202-72.2009.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027920/6/2018 Página 658 de 739



 PARTE AUTORA: Judith Cardoso de Oliveira, Euridice de Oliveira 

Rodrigues, Joanita de Oliveira Vieira, Maria Lúcia Pereira de Oliveira, 

Terezinha de Jesus Oliveira Leão, Bolivar Leão Filho, Cleusa Pereira de 

Oliveira Mundim, Júlio César Mundim, Salomão Cardoso dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Miguel Soares, José Erasmo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Schotten Wittmann - 

OAB:10.192 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, declino da competência para julgar as ações 

registradas sob os códigos 14227, 15843, 15844, 15852, 15853, 15854, 

15855, 15856, 15857, 15858, 15859 e 15860 e, determino a remessa delas 

ao Juízo da Primeira Vara desta Comarca.Traslade-se cópia desta decisão 

a todos os autos mencionados alhures.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Porto Alegre do Norte/MT, 18 de junho de 2018.Marcos André 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 15853 Nr: 2203-57.2009.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Judith Cardoso de Oliveira, Euridice de Oliveira 

Rodrigues, Joanita de Oliveira Vieira, Maria Lúcia Pereira de Oliveira, 

Terezinha de Jesus Oliveira Leão, Bolivar Leão Filho, Cleusa Pereira de 

Oliveira Mundim, Júlio César Mundim, Salomão Cardoso dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Flaneri, vulgo "Chico Flaneri", Sinval 

Monteiro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Schotten Wittmann - 

OAB:10.192 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, declino da competência para julgar as ações 

registradas sob os códigos 14227, 15843, 15844, 15852, 15853, 15854, 

15855, 15856, 15857, 15858, 15859 e 15860 e, determino a remessa delas 

ao Juízo da Primeira Vara desta Comarca.Traslade-se cópia desta decisão 

a todos os autos mencionados alhures.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Porto Alegre do Norte/MT, 18 de junho de 2018.Marcos André 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 15854 Nr: 2204-42.2009.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Judith Cardoso de Oliveira, Euridice de Oliveira 

Rodrigues, Joanita de Oliveira Vieira, Maria Lúcia Pereira de Oliveira, 

Terezinha de Jesus Oliveira Leão, Bolivar Leão Filho, Cleusa Pereira de 

Oliveira Mundim, Júlio César Mundim, Salomão Cardoso dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Miguel Soares, Agnaldo Alencar de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Schotten Wittmann - 

OAB:10.192 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, declino da competência para julgar as ações 

registradas sob os códigos 14227, 15843, 15844, 15852, 15853, 15854, 

15855, 15856, 15857, 15858, 15859 e 15860 e, determino a remessa delas 

ao Juízo da Primeira Vara desta Comarca.Traslade-se cópia desta decisão 

a todos os autos mencionados alhures.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Porto Alegre do Norte/MT, 18 de junho de 2018.Marcos André 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 15855 Nr: 2189-73.2009.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Judith Cardoso de Oliveira, Euridice de Oliveira 

Rodrigues, Joanita de Oliveira Vieira, Maria Lúcia Pereira de Oliveira, 

Terezinha de Jesus Oliveira Leão, Bolivar Leão Filho, Cleusa Pereira de 

Oliveira Mundim, Júlio César Mundim, Salomão Cardoso dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Gomes Silveira, vulgo "Maria Posseira", 

Cláudio Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Schotten Wittmann - 

OAB:10.192 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, declino da competência para julgar as ações 

registradas sob os códigos 14227, 15843, 15844, 15852, 15853, 15854, 

15855, 15856, 15857, 15858, 15859 e 15860 e, determino a remessa delas 

ao Juízo da Primeira Vara desta Comarca.Traslade-se cópia desta decisão 

a todos os autos mencionados alhures.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Porto Alegre do Norte/MT, 18 de junho de 2018.Marcos André 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 15856 Nr: 2205-27.2009.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Judith Cardoso de Oliveira, Euridice de Oliveira 

Rodrigues, Joanita de Oliveira Vieira, Maria Lúcia Pereira de Oliveira, 

Terezinha de Jesus Oliveira Leão, Bolivar Leão Filho, Cleusa Pereira de 

Oliveira Mundim, Júlio César Mundim, Salomão Cardoso dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Dias Ferreira, vulgo "Tião Dentista", 

Divino Alves Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Schotten Wittmann - 

OAB:10.192 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, declino da competência para julgar as ações 

registradas sob os códigos 14227, 15843, 15844, 15852, 15853, 15854, 

15855, 15856, 15857, 15858, 15859 e 15860 e, determino a remessa delas 

ao Juízo da Primeira Vara desta Comarca.Traslade-se cópia desta decisão 

a todos os autos mencionados alhures.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Porto Alegre do Norte/MT, 18 de junho de 2018.Marcos André 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 15857 Nr: 2207-94.2009.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Judith Cardoso de Oliveira, Euridice de Oliveira 

Rodrigues, Joanita de Oliveira Vieira, Maria Lúcia Pereira de Oliveira, 

Terezinha de Jesus Oliveira Leão, Bolivar Leão Filho, Cleusa Pereira de 

Oliveira Mundim, Júlio César Mundim, Salomão Cardoso dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Miguel Soares, Vando Salviano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Schotten Wittmann - 

OAB:10.192 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, declino da competência para julgar as ações 

registradas sob os códigos 14227, 15843, 15844, 15852, 15853, 15854, 

15855, 15856, 15857, 15858, 15859 e 15860 e, determino a remessa delas 

ao Juízo da Primeira Vara desta Comarca.Traslade-se cópia desta decisão 

a todos os autos mencionados alhures.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Porto Alegre do Norte/MT, 18 de junho de 2018.Marcos André 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 15858 Nr: 2208-79.2009.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Judith Cardoso de Oliveira, Euridice de Oliveira 

Rodrigues, Joanita de Oliveira Vieira, Maria Lúcia Pereira de Oliveira, 

Terezinha de Jesus Oliveira Leão, Bolivar Leão Filho, Cleusa Pereira de 

Oliveira Mundim, Júlio César Mundim, Salomão Cardoso dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Flaneri, vulgo "Chico Flaneri", Onélio 

Coiote
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Schotten Wittmann - 

OAB:10.192 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Matheus Ventura dos 

Santos - OAB:29696/GO

 Diante do exposto, declino da competência para julgar as ações 

registradas sob os códigos 14227, 15843, 15844, 15852, 15853, 15854, 

15855, 15856, 15857, 15858, 15859 e 15860 e, determino a remessa delas 

ao Juízo da Primeira Vara desta Comarca.Traslade-se cópia desta decisão 

a todos os autos mencionados alhures.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Porto Alegre do Norte/MT, 18 de junho de 2018.Marcos André 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 15859 Nr: 2206-12.2009.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Judith Cardoso de Oliveira, Euridice de Oliveira 

Rodrigues, Joanita de Oliveira Vieira, Maria Lúcia Pereira de Oliveira, 

Terezinha de Jesus Oliveira Leão, Bolivar Leão Filho, Cleusa Pereira de 

Oliveira Mundim, Júlio César Mundim, Salomão Cardoso dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Gomes Silveira, vulgo "Maria Posseira", 

Valdeci Gonçalves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Schotten Wittmann - 

OAB:10.192 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, declino da competência para julgar as ações 

registradas sob os códigos 14227, 15843, 15844, 15852, 15853, 15854, 

15855, 15856, 15857, 15858, 15859 e 15860 e, determino a remessa delas 

ao Juízo da Primeira Vara desta Comarca.Traslade-se cópia desta decisão 

a todos os autos mencionados alhures.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Porto Alegre do Norte/MT, 18 de junho de 2018.Marcos André 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 15860 Nr: 2190-58.2009.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Judith Cardoso de Oliveira, Euridice de Oliveira 

Rodrigues, Joanita de Oliveira Vieira, Maria Lúcia Pereira de Oliveira, 

Terezinha de Jesus Oliveira Leão, Bolivar Leão Filho, Cleusa Pereira de 

Oliveira Mundim, Júlio César Mundim, Salomão Cardoso dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Flaneri, vulgo "Chico Flaneri", Romeu 

Pereira Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Schotten Wittmann - 

OAB:10.192 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, declino da competência para julgar as ações 

registradas sob os códigos 14227, 15843, 15844, 15852, 15853, 15854, 

15855, 15856, 15857, 15858, 15859 e 15860 e, determino a remessa delas 

ao Juízo da Primeira Vara desta Comarca.Traslade-se cópia desta decisão 

a todos os autos mencionados alhures.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Porto Alegre do Norte/MT, 18 de junho de 2018.Marcos André 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 79006 Nr: 2362-19.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADERSON NUNES TEIXEIRA ME, Jaderson 

Nunes Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nestes autos, foi proferida sentença com que este Juízo determinou o 

cancelamento da distribuição do feito, eis que a parte autora não teria 

procecedido ao recolhimento de custas e demais despesas processuais.

Posteriormente, a parte autora apresentou Embargos de Declaração, 

ventilando que este Juízo teria deixado de apreciar pedido onde foi 

protestado para que fosse dirigida a intimação dos atos decisórios a 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA – OAB/MT 8.184-A e CRISTIANA 

VASCONCELOS BORGES MARTINS – OAB/MT 13.994-A.

A parte alegou que a inobservância de tal pedido teria motivado o não 

atendimento à intimação que abriu prazo para recolhimento do montante de 

despesas processuais, pois a intimação teria sido dirigida à pessoa 

diversa.

Decido.

Os Embargos merecem ser conhecidos, eis que foram opostos dentro do 

prazo legal.

Ademais, o Embargos apresentados merecem também ser providos, eis 

que consta informação nos autos que a intimação pela qual este Juízo 

sinalizou a parte de que deveria recolher montante relativo às despesas 

processuais foi dirigida a LUCIANA COSTA PEREIRA.

Sendo assim, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para 

possibilitar o prosseguimento do feito, oportunizando à parte autora que 

promova o recolhimento das despesas processuais, DEVENDO A 

SECRETARIA DESTE JUÍZO REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO DA 

PARTE NO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 72674 Nr: 4694-90.2016.811.0059

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIO BORGES DE ARAÚJO, Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fixo prazo de até 15 dias para que a parte autora manifeste-se quanto à 

tentativa frustrada de citação da parte ré, promovendo os atos 

necessários ao prosseguimento do feito, sob o risco de indeferimento da 

petição inicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 65842 Nr: 1654-03.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Soares, ZELIA MARIA AGRELI SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A, Gustavo Rodrigo Goes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Este Juízo proferiu sentença reconhecendo a prescrição.

O réu apresentou recurso de apelação e pediu a retratação deste Juízo, 

alegando que deveria ter sido intimado antes da decisão.

O pedido de retratação merece ser acolhido.

Isso porque, além de o artigo 485, §7º do Código de Processo Civil 

autorizar o Juízo de Primeiro Grau a retratar-se de suas sentenças 

quando for o caso, o novo Código de Processo Civil trouxe inovações no 

sentido de impor ao juiz a obrigação de colher manifestação da parte 

antes de proferir decisões que, de outro modo, seriam surpresa.

Assim, Acolho o pedido e RETRATO-ME DA SENTENÇA e defiro o 

prosseguimento do feito, nesse momento, unicamente, para oportunizar à 

parte autora que se manifeste, no prazo de até 15 dias, quanto à 

possibilidade de ter ocorrido a prescrição da pretensão de cobrança da 

dívida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 65938 Nr: 1694-82.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Alice Menegat da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYTIANE SEVERINA DE FREITAS 

FERREIRA - OAB:12481/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT
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 Considerando que houve interposição de recurso de apelação, tem a 

parte autora o prazo de até 15 dias para oferecimento de contrarrazões.

Posteriormente, apresentada a peça ou tendo decorrido o prazo, 

encaminhem-se estes autos à Instância Superior, externando nossas 

homenagens.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 79299 Nr: 2587-39.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delcimar Vieira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, FUNDAÇÃO CARLOS 

ALBERTO BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA DIAS SARDINHA 

SEGURASSE - OAB:161187/rj, Leonardo Rodrigues Caldas - 

OAB:113.756 RJ, OSWALDO CESAR DANIEL DE OLIVEIRA - OAB:27170

 Fixo prazo de até 15 dias para que a parte autora possa manifestar-se 

quanto ao eventual interesse na produção de outras provas, devendo ser 

especificado detalhadamente quais fatos serão demonstrados, sob o risco 

de preclusão.

Oportunamente, encaminhem-se estes autos à parte ré para que ela 

possa gozar da mesma oportunidade de manifestar interesse na produção 

de outras provas, sob o risco de preclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 91215 Nr: 9963-76.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA REGO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO RIBEIRO 

FILHO - OAB:MT 22160B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO GONÇALVES 

GOMES - OAB:266894-A/SP, SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS - 

OAB:6564/SP

 Nestes autos, tem-se pretensão de indenização por danos.

A parte ré contestou o pedido, dizendo que não haveria interesse de agir 

porque a autora não teria procurado resolver a questão na esfera 

administrativa.

Decido.

A preliminar apresentada pela ré confunde-se com o mérito e com ele será 

apreciada.

Fixo prazo de até 15 dias para que as partes possam manifestar-se 

quanto ao eventual interesse na produção de outras provas, devendo 

serem especificados, detalhadamente, os fatos que serão demonstrados, 

sob o risco de preclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 69265 Nr: 3049-30.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. de Oliveira - Motors - ME, Reginaldo de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Andre da Mata - 

OAB:10521/MT, Larissa Alves Canedo - OAB:22542/MT, LEONARDO 

ANDRÉ DA MATA - OAB:9126

 Vistos.

Intime-se a Fazenda Pública (com envio dos autos) para se manifestar 

sobre o prosseguimento do feito, requerendo o que for de direito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 53575 Nr: 3032-62.2014.811.0059

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Pereira da Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Catarina Amaral Ferreira, vulgo "Katia"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wueiner Cruzeiro Assis Vilela 

- OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago da Silva Machado - 

OAB:17908 - MT

 Autos n. 3032-62.2014.811.0059 (código 53575)

AÇÃO CIVIL PELO PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO

Requerente: Antônio Pereira da Fonseca

Requerido: Catarina Amaral Ferreira

SENTENÇA

Antônio Pereira da Fonseca propôs a presente demanda em face de 

Catarina Amaral Ferreira, buscando proteção possessória.

Diante do falecimento da parte autora, sobreveio pedido da parte ré de 

arquivamento do feito.

O patrono do autor foi intimado para apresentar nos autos a certidão de 

óbito respectiva, mas, se quedou inerte.

Vieram os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

Considerando a notícia nos autos acerca do falecimento do autor, o seu 

patrono foi devidamente intimado para impulsionar o feito e promover a 

habilitação de seus sucessores legais, mas deixou o prazo transcorrer in 

albis.

Assim, em se tratando de direitos disponíveis e, falecendo uma das 

partes, sem que haja a devida sucessão legal, o feito deve ser extinto sem 

resolução de mérito.

Em face do que foi dito, EXTINGO este feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, IX, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários.

P. R. I.

Após o transito em julgado, arquivem-se com as baixas de estilo.

Porto Alegre do Norte (MT), 14 de junho de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 102245 Nr: 3767-56.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adevair Alves de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jáder Francisco Del Ricardi - 

OAB:MT12994

 Aqui se tem Carta Precatória relativa a uma ação penal.

Cumpra-se, conforme deprecado, com URGÊNCIA, expedindo-se o 

necessário.

Para tanto, designo o dia 07 de agosto de 2018, às 12h30 horário oficial de 

Cuiabá/MT, para cumprimento do ato deprecado.

Oficie-se ao Juízo Criminal da Comarca de Vila Rica/MT, com as 

informações necessárias.

 Intime-se o Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 102716 Nr: 4097-53.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaildo Dias dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Lúcia Viana Sales - 

OAB:MT5913-B

 Aqui se tem Carta Precatória relativa a uma ação penal.

Cumpra-se, conforme deprecado, com URGÊNCIA, expedindo-se o 
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necessário.

Para tanto, designo o dia 21 de agosto de 2018, às 16h30 horário oficial de 

Cuiabá/MT, para cumprimento do ato deprecado.

Oficie-se ao Juízo Vara Criminal da Comarca Vila Rica/MT, com as 

informações necessárias.

 Intime-se o Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 99432 Nr: 2263-15.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta de Ordem->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arivaldo Medeiros de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Tobias Damian - 

OAB:10257/MT, Rafaelly Priscila Rezende de Almeida - 

OAB:18562/MT

 Aqui se tem Carta de Ordem relativa a uma ação penal.

Cumpra-se, conforme ordenando, com URGÊNCIA, expedindo-se o 

necessário.

Tendo em vista a informação contida na referência 33, redesigno o dia 21 

de agosto de 2018, às 18h00, para cumprimento do ato deprecado.

Oficie-se ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator Luiz Ferreira 

da Silva com as informações necessárias.

 Intime-se o Ministério Público.

Havendo notícias nos autos de que o réu constituiu advogado particular, 

proceda com a intimação da defesa para ciência da solenidade aprazada.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 100160 Nr: 2611-33.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walquer Silva de Carvalho, Keila Cristina de 

Jesus Moura, Rubens Cleide Alves Ferreira, Paulo Ricardo Almeida 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT, TALITA SANTANA COSTA - OAB:19324/B, TARCÍSIO 

BONFIM RIBEIRO - OAB:19338/A - MT

 Trata-se de ação penal em face de WALQUER SILVA DE CARVALHO, 

KEILA CRISTINA DE JESUS MOURA, PAULO RICARDO ALMEIDA 

NASCIMENTO e RUBENS CLEIDE ALVES FERREIRA.

Depreende-se dos autos que foi designada audiência de instrução e 

julgamento para o dia 13 de junho de 2018, tendo sido posteriormente 

redesignada para o dia 06 de agosto de 2018, às 15h00.

Entrementes, diante da necessidade de readequação de pauta, tendo em 

vista a ausência deste Magistrado na Comarca, não haverá possibilidade 

de realização da solenidade aprazada. Diante disso, redesigno a audiência 

outrora agendada para o dia 20 de agosto de 2018, às 14h00, horário 

oficial de Cuiabá/MT.

Autorizo ao Gestor da Secretaria que proceda às intimações por meio de 

contato telefônico. Em tempo, restando aquele meio de intimação 

infrutífero, determino a expedição de novel mandado de intimação da 

testemunha arrolada.

Intime-se o Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 103585 Nr: 4629-27.2018.811.0059

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL DE CONFRESA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WOLNEY SOARES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO RIBEIRO 

FILHO - OAB:MT 22160B

 Ante o exposto, verificando-se que não houve qualquer alteração fática 

em relação à prisão do custodiado, INDERIFO O PEDIDO DEFENSIVO, 

MANTANDO A SEGREGAÇÃO CAUTELAR DE WOLNEY SOARES DA 

COSTA PELAS RAZÕES JÁ EXPOSTAS.Com base em toda a 

fundamentação aqui exposta, acolho o pedido ministerial e determino a 

quebra dos sigilos dos dados telefônicos de Wolney Soares da 

Costa.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.Porto Alegre de Norte (MT), 

18 de junho de 2018.Marcos André da SilvaJuiz Substituto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 95488 Nr: 12369-70.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilvani Barros da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUCIA VIANA SALES - 

OAB:5913 -B

 Ante tudo o que foi dito até aqui nesta Sentença, Ante tudo o que foi dito 

até aqui nesta Sentença, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA 

DENÚNCIA, para ABSOLVER GILVANI BARROS DA SILVA, já qualificado 

nos autos, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 386, VII DO CÓDIGO DE 

PROCESSO PENAL, das imputações contidas na peça acusatória, 

relativamente aos crimes previstos nos artigo 213, caput e artigo 147, 

caput, do ambos do Código Penal.EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA EM 

FAVOR DE GILVANI BARROS DA SILVA, que deverá ser cumprido, 

exceto se estiver outro motivo que o mantenha preso.Porto Alegre do 

Norte (MT), 18 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96145 Nr: 417-60.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandir Marafon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Herrera B. Gussi - 

OAB:MT11259-B, Fernando Mateus dos Santos - OAB:MT9671-A

 Aqui se tem Carta Precatória relativa a uma ação penal.

Depreende-se dos autos que foi designada audiência para o dia 19 de 

junho de 2018, às 15h00.

Entrementes, diante da necessidade de readequação de pauta, tendo em 

vista a ausência deste Magistrado na Comarca, não haverá possibilidade 

de realização da solenidade aprazada. Diante disso, redesigno a audiência 

outrora agendada para o dia 26 de junho de 2018, às 08h00, horário oficial 

de Cuiabá/MT.

Autorizo ao Gestor da Secretaria que proceda às intimações por meio de 

contato telefônico ou pessoalmente, daquelas pessoas que 

comparecerem ao fórum nada data de hoje, os quais já serão intimados da 

nova data de realização da solenidade. Em tempo, restando aquele meio 

de intimação infrutífero, determino a expedição de novel mandado de 

intimação da testemunha arrolada.

Oficie-se ao Juízo Criminal da Comarca de Tapurah/MT com as 

informações necessárias.

 Intime-se o Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 102967 Nr: 4273-32.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do estado de Paraná

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inacio Gelinski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício M. Franciosi de 

Almeida - OAB:PR74156

 Aqui se tem Carta Precatória relativa a uma ação penal.

Depreende-se dos autos que foi designada audiência para o dia 19 de 

junho de 2018, às 18h00.

Entrementes, diante da necessidade de readequação de pauta, tendo em 

vista a ausência deste Magistrado na Comarca, não haverá possibilidade 

de realização da solenidade aprazada. Diante disso, redesigno a audiência 

outrora agendada para o dia 26 de junho de 2018, às 16h00, horário oficial 
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de Cuiabá/MT.

Autorizo ao Gestor da Secretaria que proceda às intimações por meio de 

contato telefônico ou pessoalmente, daquelas pessoas que 

comparecerem ao fórum nada data de hoje, os quais já serão intimados da 

nova data de realização da solenidade. Em tempo, restando aquele meio 

de intimação infrutífero, determino a expedição de novel mandado de 

intimação da testemunha arrolada.

Oficie-se ao Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra 

Mulher e Vara de Crimes contra Crianças, Adolescentes e Idosos de 

Cascavel/PR, com as informações necessárias.

Intime-se o Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 025/2018/DF

 O Doutor RAFAEL DEPRA PANICHELLA, Juiz Substituto e Diretor do Fórum 

da Comarca de Porto dos Gaúchos, no uso de suas Atribuições Legais, 

etc ...

 Considerando que a servidora Nilza Rodrigues Gonçalves, matrícula nº 

8906, Gestora Administrativa irá usufruir de 30 (trinta) dias de licença para 

acompanhamento de saúde do filho menor Otávio Henrick Rodrigues 

Antunes no período de 13/06/2018 a 12/07/2018.

 R/E/S/O/L/V/E:

 Designar a servidora NAIR REZER, Técnica Judiciária, matrícula nº 8858, 

para responder cumulativamente ao seu cargo a função de Gestora 

Administrativa, durante o afastamento da titular Nilza Rodrigues 

Gonçalves, no período de 13/06/2018 a 12/07/2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao 

Departamento de Recursos Humanos – Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Porto dos Gaúchos/MT, 13 de junho de 2018.

 RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 Juiz Substituto e Diretor do Fórum

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38722 Nr: 2906-30.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reinaldo dos Reis Maria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Trata-se de Ação para Concessão Aposentadoria Rural por Idade, 

ajuizada por REINALDO DOS REIS MARIA, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL – INSS, alegando, para tanto, ter 

preenchidos os requisitos para a concessão do referido benefício 

previdenciário.

Citada, a parte requerida não se manifestou razão pelo qual, DECRETO a 

sua revelia. Contudo, verifico não ser hipótese de aplicação de seus 

efeitos por estar inserto no conceito de Fazenda Pública, uma vez que o 

INSS submete-se ao princípio da indisponibilidade do interesse público, 

razão pela qual deve o processo prosseguir para a fase instrutória.

Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a presença dos requisitos legais do benefício previdenciário 

em tela.

Intimem-se as partes via DJE, ressalvadas as exceções legais que 

dependam de intimação pessoal (DPE/MP) para que especifiquem as 

provas que pretendem produzir, e para apresentarem o rol de 

testemunhas que irão depor em Juízo, no prazo de 10 (dez) dias a contar 

da intimação desta decisão, sob pena de preclusão, contendo os 

requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto 

ao ônus probatório do Art. 373 do CPC.

Após a manifestação retro, voltem-me os autos conclusos para 

designação de audiência de instrução, se necessário.

Sendo o caso, proceda-o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38720 Nr: 2904-60.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Correa da Mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Trata-se de Ação para Concessão Aposentadoria Rural por Idade, 

ajuizada por MARIA APARECIDA CORREA DA MOTA, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL – INSS, alegando, para 

tanto, ter preenchidos os requisitos para a concessão do referido 

benefício previdenciário.

Citada, a parte requerida não se manifestou razão pelo qual, DECRETO a 

sua revelia. Contudo, verifico não ser hipótese de aplicação de seus 

efeitos por estar inserto no conceito de Fazenda Pública, uma vez que o 

INSS submete-se ao princípio da indisponibilidade do interesse público, 

razão pela qual deve o processo prosseguir para a fase instrutória.

Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a presença dos requisitos legais do benefício previdenciário 

em tela.

Intimem-se as partes via DJE, ressalvadas as exceções legais que 

dependam de intimação pessoal (DPE/MP) para que especifiquem as 

provas que pretendem produzir, e para apresentarem o rol de 

testemunhas que irão depor em Juízo, no prazo de 10 (dez) dias a contar 

da intimação desta decisão, sob pena de preclusão, contendo os 

requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto 

ao ônus probatório do Art. 373 do CPC..

Após a manifestação retro, voltem-me os autos conclusos para 

designação de audiência de instrução, se necessário.

Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26675 Nr: 3778-39.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT, Thais Machado de Sousa - OAB:23163/MT

 Vistos.

Considerando a legitimidade das razões apresentadas pela causídica Dra. 

Thais Machado de Sousa, inscrita na OAB/MT sob o n.º 23163, REVOGO a 

nomeação outrora realizada, de modo que FIXO/REDUZO os honorários 

para 2 (dois) URH, em consonância com os trabalhos realizados nos 

autos, devendo a i. Secretaria deste juízo expedir a respectiva certidão.

Portanto, NOMEIO a Advogada Dra. Marcia Campos Luna, OAB/MT sob o 

n° 12418-0, para patrocinar os interesses do reeducando JOSÉ CARLOS 

PEREIRA, nos termos e prazos legais, mormente as remições acostadas 

aos autos.
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Desde já, árbitro a título de honorários advocatícios, em favor do(a) 

causídico(a) nomeado(a) o valor equivalente a 6(seis) URH, conforme 

prevê a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – 

Seccional Mato Grosso.

Ressalto, por oportuno, que tal convocação é considerada um múnus 

público, devendo ser desempenhada, nos termos do art. 14 da Lei nº 

1.060/50, com advertência do disposto no art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 

(Estatuto da OAB).

Advirta-se que eventual negativa injustificada de patrocínio dos interesses 

da parte acarretará na sumária exclusão da causídica ora nomeada da 

lista de defensores dativos desta Comarca, haja vista que a mesma 

voluntariamente assentiu em exercer tal múnus, nos termos do Edital n.º 

02/2017/DF.

Promova ao devido cadastramento no Sistema Apolo.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 36075 Nr: 1610-70.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael de Souza Dantas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tobias Piva - OAB:20730-O

 II – DAS REMIÇÕES PREVISTAS NA RECOMENDAÇÃO N. 44 DO 

CNJConsiderando a imprescindibilidade do respectivo documento do órgão 

competente do sistema de educação atestando a conclusão do ensino 

fundamental do reeducando, DETERMINO que seja OFICIADO o Diretor da 

Unidade Penal desta circunscrição judiciária, para que apresente as 

devidas cópias comprobatórias.Com a juntada do documento solicitado, 

DETERMINO que dê-se vista dos autos àquela i. entidade, por conseguinte, 

intime-se o causídico do reeducando, para que se manifestem no que 

entenderem de direito, uma vez que “a remição será declarada pelo juiz da 

execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa” - Lei n. 7.210/84, art. 

126, §8° (Lei de Execução Penal).Após isso, volte-me para eventual 

adequação ou atualização do cálculo, bem como decidir em 

prosseguimento.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23440 Nr: 989-78.2014.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leomar Moreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:8787-B/MT

 II – DAS REMIÇÕES PREVISTAS NA RECOMENDAÇÃO N. 44 DO 

CNJConsiderando a imprescindibilidade do respectivo documento do órgão 

competente do sistema de educação atestando a conclusão do ensino 

fundamental do reeducando, DETERMINO que seja OFICIADO o Diretor da 

Unidade Penal desta circunscrição judiciária, para que apresente as 

devidas cópias comprobatórias.Com a juntada do documento solicitado, 

DETERMINO que dê-se vista dos autos àquela i. entidade, por conseguinte, 

intime-se o causídico do reeducando, para que se manifestem no que 

entenderem de direito, uma vez que “a remição será declarada pelo juiz da 

execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa” - Lei n. 7.210/84, art. 

126, §8° (Lei de Execução Penal).Após isso, volte-me para eventual 

adequação ou atualização do cálculo, bem como decidir em 

prosseguimento.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40537 Nr: 493-10.2018.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilhans Marques Domingos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Monica da Silva Costa - 

OAB:23320-0

 Vistos.

Considerando que a d. Advogada nomeada informou equívocos acerca do 

rol de testemunhas apresentadas na defesa preliminar, DETERMINO que 

seja recolhido e/ou solicitado a devolução de expedientes remetidos com a 

finalidade de intimar as referidas pessoas indicadas na peça defensiva.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22875 Nr: 712-62.2014.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lúcia Guerra de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gládis Eliana Bess - 

OAB:8.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:5.416/MT

 Considerando que devidamente citada, a executada se manteve silente, 

nada opondo quanto aos cálculos de liquidação de sentença referente ao 

benefício previdenciário, proceda o Sr. Gestor às providências 

necessárias para que seja expedido precatório ou requisição de pequeno 

valor em favor do exequente, observando-se o disposto no art. 100 da 

Constituição Federal c/c art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil.

Expeça-se Alvará.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23340 Nr: 932-60.2014.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ester Zwirtes Novais, representada por Iria Maria 

Zwirtes Novais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:5.416/MT

 Vistos, etc.

CUMPRA-SE integralmente a decisão de Ref. 109, e assim, proceda o Sr. 

Gestor às providências necessárias para que seja expedido o respectivo 

RPV/Precatório, a depender do valor, nos moldes do art. 100, da 

Constituição Federal c/c art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil.

Expeça-se Alvará.

Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas necessárias.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25537 Nr: 708-88.2015.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Rezer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que devidamente citada, a executada se manteve silente, 

nada opondo quanto aos cálculos de liquidação de sentença referente ao 

benefício previdenciário, proceda o Sr. Gestor às providências 

necessárias para que seja expedido precatório ou requisição de pequeno 

valor em favor do exequente, observando-se o disposto no art. 100 da 

Constituição Federal c/c art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil.
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Expeça-se Alvará.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27588 Nr: 99-71.2016.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adeleide da Silva Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizada por ADELAIDE DA SILVA 

MORAES em face do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

 Em decisão de Ref. 78 foi homologado por sentença os cálculos 

apresentados pelo executado e assim extinto o cumprimento de sentença.

Porém verifiquei que a decisão não foi devidamente cumprida.

Desta forma, CUMPRA-SE integralmente a decisão de Ref. 78, e assim, 

proceda ao Sr. Gestor às providências necessárias para que seja 

expedido o respectivo RPV/Precatório, a depender do valor, nos moldes 

do art. 100, da Constituição Federal c/c art. 535, § 3º, do Código de 

Processo Civil.

Expeça-se Alvará.

Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas necessárias.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25368 Nr: 649-03.2015.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que devidamente citada, a executada se manteve silente, 

nada opondo quanto aos cálculos de liquidação de sentença referente ao 

benefício previdenciário, proceda o Sr. Gestor às providências 

necessárias para que seja expedido precatório ou requisição de pequeno 

valor em favor do exequente, observando-se o disposto no art. 100 da 

Constituição Federal c/c art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil.

Expeça-se Alvará.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22279 Nr: 341-98.2014.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genair Marques Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nara Cavalcanti Sellmer - 

OAB:2140763

 Considerando que devidamente citada, a executada se manteve silente, 

nada opondo quanto aos cálculos de liquidação de sentença referente ao 

benefício previdenciário, proceda o Sr. Gestor às providências 

necessárias para que seja expedido precatório ou requisição de pequeno 

valor em favor do exequente, observando-se o disposto no art. 100 da 

Constituição Federal c/c art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil.

Expeça-se Alvará.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28935 Nr: 599-40.2016.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir Neves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação para concessão do benefício de auxílio-doença e/ou 

aposentadoria por Invalidez ajuizada por VALDECI NEVES DE OLIVERIA 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, já 

devidamente qualificados nos autos, objetivando o recebimento de 

benefício previdenciário através do reconhecimento da condição de 

trabalhador rural.

Compulsando os autos, constatei que ouve o decurso do prazo de 

intimação da parte requerida para apresentar as contrarrazões. Assim, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal, como preceitua 

o parágrafo terceiro do artigo 1.010 do CPC.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

As providencias:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25088 Nr: 561-62.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roger William Coqui da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:7389/MT, Felipe de Oliveira Alexandrino - OAB:MT 18.182-A

 Intimo a defesa para manifestar nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37210 Nr: 2172-79.2017.811.0019

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Alves Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliseu José Schaffer, Ivete Fátima Zini Panstein

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Rodrigo Schneider - 

OAB:7824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valmir Fogaça dos Santos - 

OAB:5671-A/MT

 Vistos etc.

Diante da juntada das contestações (ref. 64 e ref. 65), intime-se a parte 

autora para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24530 Nr: 329-50.2015.811.0019

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom/MT/OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A/MT, Ana Tereza Palhares Basílio - OAB:74.802/RJ
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 Vistos etc.

Antes de retomar o prosseguimento do processo, expeça-se novo Ofício 

ao Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ para 

que informe acerca de eventual prorrogação do prazo de suspensão dos 

processos em que figura como parte a ora Requerida.

Com a resposta, façam-me conclusos os autos.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27652 Nr: 125-69.2016.811.0019

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rayf Roberto Tirloni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Du Pont do Brasil S/A - Divisão Pioneer 

Sementes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gérson Luís Werner - 

OAB:6298-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: James Leonardo Parente de 

Ávila - OAB:5367/MT, Jonas Coelho da Silva - OAB:5706/MT, Paulo 

Rogério de Oliveira - OAB:7074/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a manifestação do embargante na ref. 52, requerendo a 

suspensão do processo em razão que as partes ainda estão em tratativas 

de acordo, DETERMINO a suspensão do processo pelo prazo de no 

máximo 30 (trinta) dias.

Aguardem-se os autos no arquivo provisório.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se o embargante, com o fim de 

requerer o que entender de direito.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29153 Nr: 655-73.2016.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reinaldo Angelo Novais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que devidamente citada, a executada se manteve silente, 

nada opondo quanto aos cálculos de liquidação de sentença referente ao 

benefício previdenciário, proceda o Sr. Gestor às providências 

necessárias para que seja expedido precatório ou requisição de pequeno 

valor em favor do exequente, observando-se o disposto no art. 100 da 

Constituição Federal c/c art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil.

Expeça-se Alvará.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 35925 Nr: 1546-60.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que o requente não foi intimando acerca 

do teor da decisão de ref. 18, sendo assim, DETERMINO que o mesmo, via 

DJE, seja intimando para, querendo, para que especifique as provas que 

pretende produzir, e para apresentarem o rol de testemunhas que irão 

depor em Juízo, no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação desta 

decisão, sob pena de preclusão, contendo os requisitos do Art. 450 do 

CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto ao ônus probatório do 

Art. 373 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 36323 Nr: 1740-60.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Gonçalves Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que o feito já fora devidamente saneado, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de agosto de 2018 às 

17hrs00min.

Ressalto que as testemunham deverão comparecer à audiência 

designada, independente de intimação.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 35928 Nr: 1548-30.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Câncio Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que o feito já fora devidamente saneado, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de agosto de 2018 às 

16hrs30min.

Ressalto que as testemunham deverão comparecer à audiência 

designada, independente de intimação.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 36755 Nr: 1947-59.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Antonio de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gládis Eliana Bess - 

OAB:8.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que o feito já fora devidamente saneado, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de agosto de 2018 às 

15hrs30min.

Ressalto que as testemunham deverão comparecer à audiência 

designada, independente de intimação.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 36635 Nr: 1879-12.2017.811.0019

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cícero da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que o feito já fora devidamente saneado, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de agosto de 2018 às 

15hrs00min.

Ressalto que as testemunham deverão comparecer à audiência 

designada, independente de intimação.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32019 Nr: 2149-70.2016.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFSrpLFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:OAB/MT 9.110

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da tentativa frustrada da audiência de conciliação, devido à falta de 

intimação do requerido redesigno audiência de conciliação para o dia 10 

de agosto de 2018 às 13h30min.

Intime-se o requerido no endereço descrito na petição de ref. 94.

Proceda-se as intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25807 Nr: 798-96.2015.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tim Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Denicoló - OAB:18395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:OAB/MT.16.846-A, RODRIGO PAIVA DA SILVA - 

OAB:13750, Ronaldo Celani Hipólito do Carmo - OAB:195.889-SP, 

Rubens Gaspar Serra - OAB:OAB/SP. 119.859

 Vistos etc.Trata-se de Cumprimento de Sentença referente a uma Ação 

de Inexistência de Débito c/c com Danos Morais proposta por Terezinha 

Silva em face de Tim Celular S/A, ambos devidamente qualificados nos 

autos, o qual foi julgando parcialmente procedente, condenando a 

requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos 

morais e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) de honorários advocatícios.A 

requerida, de forma antecipada, depositou em juízo o valor que julgou ser 

o correto no importe de R$ 7.506,11 (sete mil quinhentos e seis reais e 

onze  cen tavo s ) ,  s e n d o  e s s e  v a l o r  l e v a n t a d o  p e l a 

requerente.Concomitantemente, inconformada com a decisão, a 

requerente interpõe recurso de apelação, o qual não foi provido, 

mantendo-se integralmente a decisão prolatada por este juízo.Autos 

arquivados, a requerente solicita desarquivando, já em sede de 

cumprimento de sentença, alegando que o valor recebido foi a menor, 

existindo ainda um débito de R$ 1.413,00 (hum mil quatrocentos e treze 

reais) a ser pago pela executada. A Tim Celular S/A opõe embargos à 

execução, o qual foi rejeitado preliminarmente, em virtude de ser o remédio 

processual inadequado para a presente ação.Nesse interim, foi deferido o 

bloqueio BACENJUD, sendo bloqueado equivocadamente o montante de R$ 

8.919,11 (oito mil, novecentos e dezenove reais e onze centavos) da 

executada.Em manifestação de fls. 211/213, a executada informa que 

realizou o pagamento do valor faltante, corrigido monetariamente, de R$ 

2.190,42 (dois mil, cento e noventa reais e quarenta e dois centavos), 

conforme comprovante de fl. 214, requerendo por fim o desbloqueio 

imediato dos valores bloqueados indevidamente.Diante do exporto, 

DETERMINO o desbloqueio imediato dos valores outrora bloqueados no 

importe de R$ 8.919,11 (oito mil, novecentos e dezenove reais e onze 

centavos) da executada.E, finalmente, a intimação da exequente para se 

manifestar sobre petição de fls. 211/213 e requerer o que entender de 

direito.Proceda-se as intimações necessárias.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28129 Nr: 343-97.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAdL, AeCMP, AeCMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a manifestação do exequente na ref. 137, informando que 

desconhece outros bens passiveis de penhora em nome do executado, 

DETERMINO a suspensão do processo pelo prazo de no máximo 01 (um) 

ano, com fundamento no art. 921, inciso III e § 1º, do CPC.

Aguardem-se os autos no arquivo provisório.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a exequente para indicar bens 

à penhora, sob pena de extinção do processo.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26783 Nr: 1151-39.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henio Lima Jardim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sílvio Luiz de Oliveira - 

OAB:3.546/MT/A

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 

7.210/84 – instaurado em desfavor do recuperando HENIO LIMA JARDIM, 

pelo cometimento de crimes constantes da respectiva Guia de Execução 

Penal constante dos autos.

Em ofício de ref. 160, o Diretor da Cadeira Publica de Porto dos Gaúchos 

informa reeducando em questão realizou uma prova de certificação, 

através do Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e 

Adultos (ENCCEJA) para fins de conclusão do nível fundamente.

Em manifestação, o Ministério Público (ref. 169) “requer a comprovação 

por meio de documento emitido pela instituição responsável pelo exame e, 

sendo confirmada a notícia, seja procedida a atualização do cálculo do 

reeducando com fim de remir o equivalente a 1600 (mil e seiscentas) 

horas pelo estudo.”.

A Defesa (ref. 174) “requer seja atendido o que vem solicitado pelo ilustre 

Representante do Ministério Público por ser de direito do reeducando 

Henio Lima Jardim”

Os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.

Tendo em vista a imprescindibilidade, para as remições previstas na 

recomendação n° 44 do CNJ, do respectivo documento do órgão 

competente do sistema de educação atestando a conclusão do ensino 

fundamental do reeducando, DETERMINO que seja OFICIADO o Diretor da 

Unidade Penal desta circunscrição judiciária, para que apresente as 

devidas cópias comprobatórias.

 Após isso, volte-me para eventual adequação ou atualização do cálculo, 

bem como decidir em prosseguimento.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40966 Nr: 705-31.2018.811.0019

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027920/6/2018 Página 667 de 739



 PARTE AUTORA: Agropesa - Agropecuária Porto dos Gaúchos - S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Raimundo Corti, Cláudio Corti, Andriane 

Fátima Parcianello Corti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Donizeti Nunes - 

OAB:2420-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ampélio Parzianello - 

OAB:45547, Cristiane Pagnoncelli de Godoy - OAB:31143/PR, Moacir 

Luiz Gusso - OAB:11592

 Vistos etc.

Trata-se de Pedido Declaratório Incidental de Fraude à Execução proposto 

por AGROPESA - AGROPECUARIA PORTO DOS GAUCHOS S/A, em face 

de LUIS RAIMUNDO CORTI nos autos do processo 826-79.2006.811.0019 

– código 7671 – ambos devidamente qualificados nos autos.

Relata que em diligência junto ao Cartório de Registro de Imóveis constatou 

que o executado transferiu para um terceiro, seus imóveis com o fim de 

fraudar a presente execução.

Com o pedido, vieram os documentos às fls. 09/22.

Emenda inicial juntando comprovante de pagamento de custas 

processuais às fls. 33/35.

Os autos vieram-me conclusos para deliberação.

E o breve relato

Passo a decidir.

Recebo o presente incidente, tendo em vista cumprir os requisitos legais 

para sua propositura.

Intime-se o executado na pessoa do advogado, para, querendo, 

manifestar-se sobre o alegado pela exequente, em até 15 (quinze) dias.

Intime-se ainda, os terceiros adquirentes, CLÁUDIO CORTI e ANDRIANE 

FATIMA PARCIANELLO CORTI, para, querendo, apresente embargos de 

terceiro, conforme inteligência do artigo 792, § 4º do CPC.

Intime-se

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24517 Nr: 325-13.2015.811.0019

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Roberto de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Pereira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Rodrigo Schneider - 

OAB:7824-B, Roney Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT

 DECISÃO

Visto etc.

Trata-se de Ação de Interdito Proibitório com Pedido Liminar proposto por 

JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA em face de LUIZ PEREIRA DA COSTA, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Em despacho saneador, fora determinado à parte autora que 

providenciasse a citação da esposa do requerido, ante a existência de 

litisconsórcio necessário, uma vez que a presente ação possessória 

revela hipótese de composse.

Em petição de ref. 134 o autor atendeu a determinação, juntado endereço 

de LENI GOMES DA COSTA.

Sendo assim, DETERMINO a citação da referida para, querendo, contestar 

a presente ação no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, voltem os autos conclusos para deliberação.

 Cite-se

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 42058 Nr: 1302-97.2018.811.0019

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki, Felício Hirocazu Ikeno, Vanessa 

Tokie Kawabata Ishiki

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sonia Maria Pereti de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

Trata-se de Ação de Monitória proposta por Fabricio Tsuji Ishiki e Outros 

em desfavor de Sônia Maria Pereti De Almeida devidamente qualificados 

nos autos.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Novo 

Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta 

nos artigos 320 e 700, ambos do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Novo Código de Processo Civil, recebo a petição inicial.

Expeça-se o mandado de citação, com o prazo de 15 dias, nos termos 

pedido na inicial (art.701, NCPC), anotando-se nesse mandado, que, caso 

o réu cumpra, ficará isento de custas e honorários advocatícios (NCPC, 

arts. 701 §1º).

Conste, ainda, que, nesse prazo, a parte executada poderá oferecer 

embargos, e que, não havendo o cumprimento da obrigação ou 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado 

executivo (art. 701, NCPC).

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 41978 Nr: 1266-55.2018.811.0019

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdenor Ebert, Marleni Maria Bordignon Ebert

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélica Ilda Ikert, Artur Ikert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES 

DE SA - OAB:8.376/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento c/c Obrigação de Fazer 

proposta por VALDENOR EBERT em desfavor da CARLOS HÉLICA ILDA 

IKERT e ARTUR IKERT, devidamente qualificados nos autos.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos necessários.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

NCPC, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.

Noutro giro, defiro o depósito da quantia oferecida, que deverá ser 

efetuado na conta única no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, citem-se os requeridos para levantarem o depósito ou oferecer 

resposta, no prazo legal.

Havendo prestações periódicas, uma vez consignada à primeira, fará o 

autor consignar as vincendas sucessivamente, sem qualquer formalidade, 

desde que o faça até 05 (cinco) dias contados da data do vencimento de 

cada uma conforme o artigo 541, Código de Processo Civil.

Conste do mandado, as advertências da revelia.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 36831 Nr: 746-77.2013.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Zampieri, José Sebastião de Campos Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Sarkis Simão, Terezinha Sarkis Simão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Sebastião de Campos 

Sobrinho - OAB:6203/MT, Roberto Zampieri - OAB:4094/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio de Resende Oliveira 

- OAB:9676/DF

 Cód. 36831

 Decisão

 Vistos, etc.

 Realizada a transferência do valor bloqueado via Bacen Jud para a conta 

judicial, nos termos do Provimento n.º 68 do Conselho Nacional de Justiça, 

intime-se a parte executada para querendo apresentar impugnação ou 

recurso quanto ao pedido de levantamento do depósito.

 O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o 

encerramento do prazo para recurso (10 dias).

 Decorridos os prazos supracitados sem manifestação da parte 

executada, encaminhem-se os autos à serventia para expedição de alvará 

para levantamento do valor, na conta e agência fornecida à fl. 65.

 Após, manifeste-se a parte exequente no que entender de direito.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 18 de junho de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 36815 Nr: 732-93.2013.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. Pereira de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de Execução Fiscal, nos moldes da Lei nº 6.830/80 

proposta pela Fazenda Pública Estadual em desfavor de B. Pereira de 

Sousa.

 Infere-se dos autos que houve o recebimento da inicial, bem como seu 

processamento com a determinação da citação do executado (fls. 06/07), 

ao único endereço fornecido pelo autor.

 Nos moldes do art. 8, I, da Lei n. 6.830/80, foi expedida carta de citação 

em face do executado, todavia, restou infrutífera, como se observa a 

certidão de fl. 09.

Requerida a citação por oficial de Justiça, teve por deferida pelo Juízo. 

Ocasião que a resposta também foi negativa, haja vista ter certificado que 

o executado não mais reside nesta Urbe (fl. 17).

Em seguida, de plano, o autor atravessou petitório requerendo a citação 

por Edital, sem demonstrar ou requerer qualquer outra diligência no sentido 

de localizá-lo. (fl. 33).

Pedido este, indeferido por este Juízo, uma vez que a parte autora não 

desincumbiu ao exaurimento as possibilidades de realizar a citação 

pessoal do requerido.

Em nova manifestação da parte autora requereu novamente o pedido de 

citação do requerido por edital, como se observa à fl. 39.

Assim, indefiro o pedido de fl. 39, eis que não foram esgotados todos os 

meios hábeis para sua localização.

Vale lembrar que, existem outros instrumentos que possibilitam a pesquisa 

de endereço dos quais não se valeu a parte autora.

 Ante o exposto, intime-se a parte autora via remessa dos autos, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, forneça o endereço correto do 

requerido para o deslinde do feito ou requeira o que entender de direito, 

sob pena de extinção do feito.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Intime-se.

Ás providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40274 Nr: 935-21.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemira Pinto de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que a desistência do Recurso por parte da Autarquia 

requerida estaria condicionada à concordância da parte autora em 

promover a atualização dos valores devidos na forma do art. 1-F da Lei n° 

9.494/97, ocasião em que esta foi intimada para proceder a atualização 

dos cálculos nos moldes ali requeridos, a qual manifestou pela 

homologação dos cálculos, uma vez que estariam em conformidade com a 

norma objeto da questão.

 Dessa forma, a fim de se evitar dúvidas quanto aos cálculos 

apresentados pela parte autora, entendo necessário determinar a 

remessa dos autos ao Contador Judicial, para elaboração dos cálculos em 

conformidade com o disposto na norma supramencionada.

Após, abram-se vistas às partes para se manifestarem no prazo de 05 

(cinco) dias.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, tornem-me os autos conclusos para análise.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 15442 Nr: 1883-07.2007.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Gomes da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Assis Brasil Boranga Escobar - 

OAB:9357-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Autora, na pessoa de seu advogado constituído nos 

autos, informando do pagamento do RPV de fls. 137, cujo valor será 

transferido em conformidade com o ofício circular 4/2017 - DDJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135169 Nr: 1592-89.2016.811.0017

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Pereira da Silva Neto, Lairton Rocha 

Milhomem

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denise de Olivera - 

OAB:21304/O, Flávio Marcio de Sousa Oliveira - OAB:PB nº 13.346, 

Rafael Cesar do Nascimento - OAB:16056

 Autos ID N.º 135169

Vistos.

Considerando a comunicação do i. Defensor Público Substituto, João 

Batista Coelho de Araújo Neto, por meio do Ofício n° 83/2018/DPMT 

(anexo), no qual estará em gozo de férias no período compreendido entre 

04/06/2018 a 20/07/2018, resta prejudicada a presente oralidade 

designada neste período.

Com isso, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 23/04/2019, às 

13h00min. (Horário Oficial do Estado), devendo o Sr. Gestor realizar as 

intimações que se fizerem necessárias.

 Intimem-se.

 Ciência ao MPE e a Defesa.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências

São Félix do Araguaia/MT, 30 de maio de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 136231 Nr: 2336-84.2016.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Henrique Antônio do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio Miranda 

Souza - OAB:10296
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 Autos ID N.º 136231

Vistos.

Considerando a comunicação do i. Promotor de Justiça Substituto, Jairo 

José de Alencar Santos, por meio do Ofício n° 549/2018-PJSFA (anexo), 

no qual estará em gozo de férias e compensatórias no período 

compreendido entre 19/06/2018 a 04/07/2018, bem como estará 

participando do Curso de Cidadania na Capital deste Estado (Cuiabá – MT) 

entre os dias 05 e 06/07/2018, restam prejudicadas as audiências 

designadas durante este período.

Com isso, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 10/04/2019, às 

14h00min. (Horário Oficial do Estado), devendo o Sr. Gestor realizar as 

intimações que se fizerem necessárias.

 Intimem-se.

 Ciência ao MPE e a Defesa.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências

São Félix do Araguaia/MT, 30 de maio de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 34748 Nr: 803-32.2012.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Galtamas Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:6883-A/MT

 Autos ID N.º 34748

Vistos.

Considerando a comunicação do i. Promotor de Justiça Substituto, Jairo 

José de Alencar Santos, por meio do Ofício n° 549/2018-PJSFA (anexo), 

no qual estará em gozo de férias e compensatórias no período 

compreendido entre 19/06/2018 a 04/07/2018, bem como estará 

participando do Curso de Cidadania na Capital deste Estado (Cuiabá – MT) 

entre os dias 05 e 06/07/2018, restam prejudicadas as audiências 

designadas durante este período.

Com isso, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 03/04/2019, às 

15h00min. (Horário Oficial do Estado), devendo o Sr. Gestor realizar as 

intimações que se fizerem necessárias.

 Intimem-se.

 Ciência ao MPE e a Defesa.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências

São Félix do Araguaia/MT, 30 de maio de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144214 Nr: 1470-08.2018.811.0017

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal - Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cláudio Cesar Bonato, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Caetano de Brito - 

OAB:16.581

 Autos ID N.º 144214

Vistos.

Considerando a comunicação do i. Promotor de Justiça Substituto, Jairo 

José de Alencar Santos, por meio do Ofício n° 549/2018-PJSFA (anexo), 

no qual estará em gozo de férias e compensatórias no período 

compreendido entre 19/06/2018 a 04/07/2018, bem como estará 

participando do Curso de Cidadania na Capital deste Estado (Cuiabá – MT) 

entre os dias 05 e 06/07/2018, restam prejudicadas as audiências 

designadas durante este período.

Com isso, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 21/02/2019, às 

13h00min. (Horário Oficial do Estado), devendo o Sr. Gestor realizar as 

intimações que se fizerem necessárias.

 Intimem-se.

 Ciência ao MPE e a Defesa.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências

São Félix do Araguaia/MT, 30 de maio de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 43798 Nr: 750-46.2015.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Dias Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 Autos ID N.º43798

Vistos em correição, etc.

Processo em ordem.

Considerando o grande volume de processos que assolam essa Vara 

aguardando deliberação, necessário a readequação da pauta com o intuito 

de conferir maior celeridade na prestação jurisdicional dos feitos em 

andamento.

Com isso, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 30/08/2018, às 

17h30min (Horário Oficial do Estado), devendo o Sr. Gestor realizar as 

intimações que se fizerem necessárias.

 Intimem-se.

 Ciência ao MPE e a Defesa.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências

São Félix do Araguaia/MT, 09 de fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45481 Nr: 1738-67.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Fiorucci, Marli Feltrin Fiorucci

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Taufick Tauil, Orivaldo Ferrari de 

Oliveira, Gilberto Luiz de Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Amaral - OAB:119617, 

LUIZ FERNANDO DE FELICIO - OAB:122.421, Luiz Henrique Vanzo de 

Barros - OAB:150564, Odair Rodguigues Goulart - OAB:OAB/SP 

45.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECEBO os embargos de declaração e DOU 

PROVIMENTO AO RECURSO para reconhecer o erro material, devendo 

constar o seguinte: “Que o requerido Ricardo Taufick Tauil, na qualidade 

de proprietário originário, atual único detentor deste direito e da obrigação 

determinada pela ordem liminar concedida, para que lavre as escrituras 

dos imóveis registrados e com matrículas no 1º Tabelionato e Registro de 

Imóveis da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, devendo os demais 

requeridos serem citados da presente ação e intimados da decisão que 

concedeu a liminar, para que querendo, apresentem defesa”.No mais, 

permanece a decisão atacada de fls. 113/126 como está 

lançada.Ademais, diante da juntada de procuração Às fls. 168, atente-te a 

Serventia para que todas as intimações/publicações sejam feitas em nome 

do causídico Luiz Fernando de Felicio – OAB/SP – 122.421, devendo o 

mesmo ser intimado quanto ao pedido de desistência em relação ao 

segundo e ao terceiro requerido, aportado aos autos em fls. 

157.Intimem-se. Cumpra-se.Expeça-se o necessário. Às providências. 

São Félix do Araguaia/MT, 19 de junho de 2018.Janaína Cristina de 

AlmeidaJuíza Substituta

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11812 Nr: 609-42.2006.811.0017

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilda Maria dos Santos Brandão, Waldomyr da Silva Cruz
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Tatuibi Ltda, Antonio Mario Salles 

Vanni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rodrigues Carvalho 

- OAB:8.710-E, Hervitan Cristian Carulla - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Donizeti Nunes - 

OAB:2420-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) AFONSO SUEKI 

MIYAMOTO, para devolução dos autos nº 609-42.2006.811.0017, 

Protocolo 11812, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 45199 Nr: 1553-29.2015.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glória Ribeiro Dias São José 

- OAB:20220/O

 “Vistos. Haja vista as ausências registradas, redesigno a presente 

oralidade para o dia 11 de dezembro de 2017 às 13h00min (horário oficial 

do Estado), DEVENDO O Senhor Gestor expedir as devidas intimações. No 

mais, dê-se vistas dos autos ao MPE para declinar o endereço da 

testemunha Renata dos Santos Milhomem, sob pena de preclusão. Saem 

as partes pessoalmente intimadas, inclusive nos termos da Sumula 273 do 

STJ. Cumpra-se. Às providências.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45199 Nr: 1553-29.2015.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glória Ribeiro Dias São José 

- OAB:20220/O

 Autos ID N.º 45199

Vistos em correição, etc.

Processo em ordem.

Considerando o grande volume de processos que assolam essa Vara 

aguardando deliberação, necessário a readequação da pauta com o intuito 

de conferir maior celeridade na prestação jurisdicional dos feitos em 

andamento.

Com isso, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 30/08/2018, às 

17h00min (Horário Oficial do Estado), devendo o Sr. Gestor realizar as 

intimações que se fizerem necessárias.

 Intimem-se.

 Ciência ao MPE e a Defesa.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências

São Félix do Araguaia/MT, 19/01/2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 137599 Nr: 940-38.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindalva Ferreira Glória

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação previdenciária para a concessão do benefício de pensão 

por morte.

A Autarquia requerida sustenta que a parte autora não comprovou os 

requisitos legais para concessão do benefício.

 Em contínuo, a parte autora apresentou impugnação à contestação 

reiterando os pedidos formulados na inicial.

Pois bem. O processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação.

Não havendo preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputo 

saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil.

 Fixo como ponto controvertido a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de pensão 

por morte, quais sejam, a qualidade de segurado do “de cujus” e a 

condição de dependente da parte autora.

 Considerando que houve o requerimento de produção de prova oral na 

inicial e contestação, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 28/02/2019 as 15:40 hrs (MT).

 Intime-se o causídico da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente o rol de testemunhas que pretende ouvir na audiência.

 Deve ainda ser advertido para que proceda em conformidade com o artigo 

455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de Processo Civil, cabendo-lhe 

informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do 

local da audiência designada.

 Intime-se a Autarquia requerida.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 136606 Nr: 134-03.2017.811.0017

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Gomes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Siqueira Batista 

Macedo - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante a certidão de fls. 34, manifeste-se a parte autora, requerendo o que 

entender de direito.

Às providências, voltando-me imediatamente conclusos na sequência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45921 Nr: 1955-13.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAC, VLAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Assis Brasil Boranga Escobar - 

OAB:9357-B, José Genilson Brayner - OAB:19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando certidão de fl. 46, intime-se a parte autora pessoalmente 

para, no prazo máximo e improrrogável de 05 (cinco) dias, informe nos 

autos o atual endereço da requerida, bem como requeira o que entender 

de direito, sob pena de extinção do processo sem, nos termos do §1º do 

artigo 485 do Código de Processo Civil.

Com a juntada da referida manifestação, sem nova conclusão, abram-se 

vistas ao Ministério Público.

Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45677 Nr: 1837-37.2015.811.0017

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moralina Pereira Lima, Paulo Henrique Pereira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claúdio Antonio Buziquia e Outro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 
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OAB:19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a emenda a inicial de fls. 550/553.

Dessa forma, remetam-se os autos ao Distribuidor para correção do valor 

da causa do presente feito.

Intime-se a parte autora para apresentar impugnação à contestação de fls. 

102/547, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, intimem-se as partes para especificarem as provas que desejam 

produzir, justificando-as; ou se são pelo julgamento antecipado da lide, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133522 Nr: 462-64.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cassiele de Almeida Keiber

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise de Olivera - 

OAB:21304/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Vistos, etc.

Recebo presente recurso de apelação, haja vista ser tempestivo (fl.73).

Considerando a ocorrência de apresentação de contrarrazões dentro do 

prazo legal (fl.74/77), remetam-se os autos ao e. TRF da 1ª Região, 

conforme determinado pelo art. 1010, § 3º do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 137359 Nr: 744-68.2017.811.0017

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Siqueira Coimbra-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M2 Comércio e Distribuidora de Peças LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que desejam produzir, 

justificando-as; ou se são pelo julgamento antecipado do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135661 Nr: 1947-02.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M2 Comércio e Distribuidora de Peças LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Siqueira Coimbra-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jordânia Barcelos da Silva - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Chamo o feito a ordem.

Analisando os presentes autos, verifica-se que a inicial está instruída com 

simples cópia reprográfica do cheque (fls. 12verso e 13).

 A execução respaldada em títulos extrajudiciais, a exemplo de cheques, 

que são livremente circuláveis por mera tradição ou por endosso, exige, 

obrigatoriamente, para a sua validade, o encartamento aos autos dos 

respectivos originais, somente sendo admitida a instrução da inicial com 

cópias reprográficas, acaso, comprovadamente, os originais estejam 

depositados em cartório ou estejam acostados aos autos de inquérito 

policial ou ação penal.

 Outrossim, a juntada do original se presta também para impedir o manejo 

de nova execução com fundamento no mesmo título de crédito.

 Admitir-se a execução embasada em fotocópia de cheque, equivale a 

admitir-se a execução sem título hábil, em ostensiva ofensa ao princípio do 

"nulla executio sine título.

Nesse caso, o disposto no atual Código de Processo Civil determina que 

seja oportunizado a parte que o vício seja sanado (art. 321 do CPC).

Com isso, INTIME-SE a parte Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, junte aos autos a cártula de cheque original que embasa a presente 

execução, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intime-se.

Às providências.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 56643 Nr: 1044-49.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Nunes de Paula, Vanderlúcio 

Bezerra Martins, Marcelo de Souza Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ricci Garcia - 

OAB:15078/MT, Iuri Seror Cuiabano - OAB:10.838, Kleber de Souza 

Silva - OAB:8002, Taiza Borges Bernardes - OAB:14399/MT, Wagner 

Peruchi de Matos - OAB:9865/MT

 PROCESSO/CÓD. Nº 56643

 Vistos, etc.

Expeça-se guia de execução definitiva em nome dos réus ALESSANDRO 

NUNES DE PAULA, VANDERLÚCIO BEZERRA MARTINS e MARCELO DE 

SOUZA CARVALHO, nos moldes do acórdão às fls. 527/540.

Empós, arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 21 de maio de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 51169 Nr: 668-68.2012.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliandro Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Rogério dos Santos 

Bachega - OAB:13184

 PROCESSO/CÓD. Nº 51169

 Vistos, etc.

Considerando a inexistência nos autos de procuração com poderes para 

recebimento de valores, indefiro o pleito de fls. 104.

No mais, proceda-se a devolução da fiança paga às fls. 16, conforme 

determinado às fls. 102-verso, mediante expedição de alvará de 

levantamento, devendo a parte ser intimada para que apresente os dados 

necessários para transferência.

Acaso a parte, intimada, não forneça em 10 (dez) dias os dados 

necessários para a transferência, decreto o perdimento da fiança paga 

em benefício do FUNPEN/MT, com fulcro no artigo 978, §1º, da CNGC/MT.

Se não localizada, intime-se a parte por edital, não se manifestando, 

igualmente decreto o perdimento da fiança e sua respectiva doação em 

benefício do FUNPEN/MT, com fulcro no artigo 978, §1º, da CNGC/MT.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 24 de maio de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 52151 Nr: 1159-21.2007.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Scarpazza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-A/MT

 PROCESSO/CÓD. Nº 52151

 Vistos, etc.

Proceda-se a devolução da fiança paga, mediante expedição de alvará de 

levantamento com os dados apresentados às fls. 250.

Após, cumpridas todas as determinações exaradas em sentença de fls. 

202/206, arquivem-se com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 24 de maio de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 31042 Nr: 542-52.2011.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Tavares do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B

 PROCESSO/CÓD. Nº 31042

 Vistos etc.

Considerando que o recurso de fls. 140 já fora recebido às fls. 

147/147-verso, já tendo sido apresentas as razões e contrarrazões 

recursais, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 24 de maio de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 30955 Nr: 457-66.2011.811.0098

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Tavares do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B

 PROCESSO/CÓD. Nº 30955

 Vistos, etc.

Considerando que exauriu o objeto do presente feito, DETERMINO o seu 

arquivamento, com as baixas e anotações de estilo.

Às providências. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 24 de maio de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 59771 Nr: 184-77.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson dos Reis de Jesus, Cristiano de Almeida 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565, Juliano Duarte Prioto - OAB:18566, Otavio Simplício 

Khun - OAB:14238

 PROCESSO/CÓD. Nº 59771

 Vistos, etc.

Expeça-se guia de execução definitiva em nome do réu NILSON DOS REIS 

DE JESUS, nos moldes do acórdão às fls. 317/324.

Empós, arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 24 de maio de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 55955 Nr: 580-25.2015.811.0098

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 PROCESSO/CÓD. Nº 55955

 Vistos, etc.

Defiro a cota ministerial de fl. 292, proceda-se conforme ali postulado.

Quando da elaboração do novo cálculo, determino, de ofício, que as penas 

de tráfico de entorpecentes (03 anos, 10 meses, e 20 dias) e de 

associação para o tráfico (02 anos) sejam lançadas individualmente, haja 

vista que as frações para crime hediondo e crime comum são diferentes.

Para melhor interpretação do cálculo, bem como otimizar a aferição da 

pena cumprida pelo recuperando, determino que o campo “início do 

cumprimento” seja retificado para a data da primeira prisão (26.02.2014), 

pelo que o campo “detrações” deverá ser excluído, já que referido lapso 

temporal será contabilizado automaticamente pelo sistema.

Considerando que o recuperando foi solto em 15.10.2014 (fl. 92 e 111), 

tendo retomado o cumprimento da pena no regime semiaberto somente em 

23.09.2015 (fl. 112), determino que seja inserido no cálculo a interrupção 

existente entre 16.10.2014 a 22.09.2015, visto que o apenado não cumpriu 

pena nesse interstício.

Altere-se a data-base do livramento condicional para o dia da primeira 

prisão (26.02.2014).

Por fim, inclua-se no cálculo o valor de 988 dias-multa.

 Com o novo cálculo, dê-se vista às partes para manifestação, no prazo 

de cinco dias, iniciando pela defesa, para posterior homologação.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 17 de maio de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 54679 Nr: 1068-14.2014.811.0098

 AÇÃO: Processo de Execução Criminal (art. 6º do CPPM e LEP)

->EXECUÇÕES CRIMINAIS->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Antonio Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 PROCESSO/CÓD. Nº 54679

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de Executivo de Pena em face do recuperando DANILO ANTONIO 

BORGES.

O Ministério Público manifesta-se pela extinção da pena imposta ao 

recuperando pelo seu devido cumprimento (fl. 240).

É o relatório. Decido.

Infere-se dos autos que o recuperando cumpriu integralmente a pena 

imposta, não havendo notícia de seu descumprimento.

Deste modo, julgo extinta a pena de DANILO ANTONIO BORGES, e, em 

consequência, extingo o presente feito.

No tocante a pena de multa, ao cálculo desta, após, intime-se o(a) 

recuperando(a) para pagamento em 10 (dez) dias. Transcorrido aludido 

prazo sem pagamento da multa ou requerimento de parcelamento, nos 

termos do art. 51, do CP, a multa será considerada dívida de valor, 

aplicando-se as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda 

Pública. Para tanto, expeça-se e encaminhem a certidão da dívida ativa à 

Procuradoria Geral do Estado.

 Às providências e anotações necessárias. Após o trânsito em julgado, 

observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos, atentando-se o 

Sr. Gestor ao artigo 1.453 da CNGC.
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P.R.I.

Cumpra-se.

Porto Eseperidião/MT, 17 de maio de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 58135 Nr: 608-56.2016.811.0098

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taiza Borges Bernardes - 

OAB:14399/MT

 PROCESSO/CÓD. Nº 58135

 SENTENÇA

Vistos etc.

Primeiramente, junte-se aos autos a certidão de comparecimento do 

recuperando referente ao mês de outubro de 2017, conforme consulta ao 

sítio eletrônico do Tribunal de Justiça.

Trata-se de Executivo de Pena em desfavor de Ademar Marques, 

condenado a pena de três anos de reclusão.

Cálculo à fl. 36.

Vieram conclusos. Decido.

Compulsando detidamente os autos, verifico pelo cálculo de pena 

acostado à fl. 36 que o recuperando faz jus à concessão do indulto 

previsto no Decreto nº 9.246/17, vez que (a) não cumpre pena em razão 

da prática de crime hediondo; (b) não foi condenado à pena superior a 08 

anos; (c) não é reincidente e, tendo sido condenado por crime praticado 

sem violência ou grave ameaça à pessoa, cumpriu um terço da pena até a 

edição do decreto, em conformidade com a decisão prolatada pelo STF, 

em 12.03.2018, na ADI nº 5.874/2017 .

Deste modo, CONCEDO INDULTO ao apenado ADEMAR MARQUES, nos 

termos do artigo 1º, inciso I, do Decreto n. 9.246/17 e, em consequência, 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE relativamente à pena que compõe a 

presente execução, forte no artigo 107, inciso II, do Código Penal.

No mais, quanto a pena de multa, determino que seja elaborada planilha de 

cálculo acerca do valor a ser pago pelo recuperando.

Com a juntada aos autos da planilha, intime-se o recuperando para 

proceder o pagamento no prazo de cinco dias, nos termos do art. 574 da 

CNGC.

Em caso de inadimplemento, extraia-se cópia das peças necessárias a 

serem encaminhadas à Procuradoria-Geral do Estado para efetivar a 

execução da pena de multa, nos moldes preconizados no art. 578 da 

CNGC.

Após o trânsito em julgado da presente decisão, arquivem-se os autos 

mediante as baixas e anotações necessárias.

P.R.I. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 17 de maio de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 55429 Nr: 247-73.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elson Nardeli dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B

 PROCESSO/CÓD. Nº 55429

 Vistos, etc.

Tendo em vista termo de audiência de fl.65, o qual fora homologado o 

acordo de suspensão condicional do processo, aguarde-se o integral 

cumprimento em arquivo provisório pelo prazo de 02 (dois) anos.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 17 de maio de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 30491 Nr: 1544-91.2010.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Barbosa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B

 PROCESSO/CÓD. Nº 30491

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Penal em face do réu PEDRO BARBOSA DOS SANTOS, 

condenado como incurso nas penas do art. 14, caput, da Lei 10.826/03.

Denúncia recebida em 26.01.2011 (fl. 29).

Sentença proferida em 01.04.2015 (fls. 91/98).

O Ministério Público Estadual manifestou-se pelo reconhecimento da 

prescrição retroativa às fl. 104.

Vieram-me conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

 Verifica-se a ocorrência do fenômeno da prescrição da pretensão 

punitiva estatal, a qual pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de 

jurisdição, senão vejamos.

A prescrição, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, 

regula-se pela pena em concreto, conforme determina o art. 110, caput, do 

Código Penal, nos mesmos prazos estipulados no art. 109 do mesmo 

diploma legal.

A pena do condenado é de 02 (dois) anos e 10 (dez) dias-multa, 

prescrevendo em 04 (quatro) anos conforme disposição expressa do art. 

109, V, do Código Penal.

Destarte, nota-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em 

razão do decurso de mais de 04 (quatro) anos entre o recebimento da 

denúncia (26.01.2011, fl. 29) e a prolação da sentença (01.04.2015, fls. 

91/98), sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da 

prescrição.

 Ante o exposto, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de PEDRO BARBOSA DOS SANTOS, já 

qualificado, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Procedam-se as comunicações pertinentes, constante no artigo 1.453 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso quanto à extinção da punibilidade e retificações 

necessárias.

Tendo em vista a omissão da sentença quanto ao revolver apreendido à fl. 

31, proceda-se nos termos do disposto no art. 25 da Lei nº 10.826/2003 e 

da C.N.G.C.

P. R. I. C.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

 Porto Esperidião/MT, 17 de maio de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 61977 Nr: 1480-37.2017.811.0098

 AÇÃO: Representação Criminal->Representação Criminal->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Geraldo Pilati Alba

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gedário Liberto Jesus, Altamir Soares de 

Araujo, Mauro Gomes, Luciano da Cunha Gonçalves, Cícero da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIAN DERVALHE NATAL - 

OAB:19828/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO/CÓD. Nº 61977

 Vistos, etc.

Trata-se de Notícia Crime apresentada por Geraldo Pilati Alba, em desfavor 

de Gedario Liberto Jesus, Altamir Soares de Araújo, Mauro Gomes, Cícero 

da Silva e Luciano da Cunha Gonçalves.

Segundo consta da notícia, o noticiante foi recebido a tiros por grileiros de 

terra na porteira de sua propriedade rural, a qual é alvo de atuação de 

grileiros há vários anos, sendo fato público e notório tais fatos.

Todavia, conforme expos o Ministério Público, não consta dos autos o 

Boletim de Ocorrência referente à notícia apresentada nos autos.
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Ainda, verifica-se que há ação penal em curso em relação a um dos 

noticiados, Mauro Gomes, preso, inclusive, na propriedade do noticiante.

Deste modo, acolho o pleito ministerial para o fim de se encaminhar cópia 

da presente noticia crime à Delegacia de Polícia de Porto Esperidião para 

que seja instaurado inquérito policial para apuração dos fatos narrados.

Caso seja informado que já existe inquérito policial referente ao caso 

destes autos, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

Às providências. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 18 de maio de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 53252 Nr: 1310-07.2013.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Bezerra do Vale

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 PROCESSO/CÓD. Nº 53252

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de ação penal ofertada em desfavor de LUIZ BEZERRA DO VALE 

visando apurar possível infringência ao artigo 155, § 4º, inciso II, do CP, 

conforme descrito na inicial acusatória.

A denúncia foi recebida em 06 de fevereiro de 2014 (fl.25/26).

Vieram-me conclusos.

Em síntese, é o relatório.

Decido.

O crime supostamente praticado está tipificado no art. 155, §4º, II, do 

Código Penal, cuja pena cominada é de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) 

anos, prescrevendo, segundo literal disposição do art. 109, III, do Código 

Penal, em 12 (doze) anos.

Não há justa causa para o prosseguimento da persecução penal frente à 

impossibilidade de efetiva punição do acusado, haja vista a clarividente 

falta de interesse de agir do Estado em prolatar uma sentença final, que 

acaso condenatória, estará, com certeza, fulminada pela prescrição da 

pretensão punitiva, com efeitos ex tunc, apagando-se toda e qualquer 

sombra da condenação, cingindo-se em uma sentença sem eficácia 

jurisdicional, em descrédito ao Poder Judiciário, situação jurídica que 

contribui para a morosidade da justiça, fere o princípio da 

proporcionalidade, expõe o acusado, desnecessária e desmedidamente a 

figurar como réu em um processo criminal fadado ao insucesso, sem justa 

causa (mesmo no caso de condenação, sem aplicação da pena e sem 

efeitos primários ou secundários). Ainda, insta ressaltar o custo do trâmite 

processual para os cofres públicos, a lentidão, a ocupação dos 

operadores do direito com algo inócuo enquanto o social necessita da 

prestação jurisdicional célere. O interesse de agir necessário e adequado 

a fundamentar a justa causa para a persecução criminal está diretamente 

ligado a um resultado útil.

 Cediço que existe lacuna legislativa quanto à possibilidade da declaração 

da prescrição antecipada. Cuida-se, em síntese, de construção doutrinária 

aceita, hodiernamente, pela jurisprudência mais moderna.

 Nessa esteira, acerca do tema, colaciono decisão proferida pela 7ª 

Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

"DIREITO PENAL. APELAÇÕES DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. ANÁLISE 

PREJUDICADA. PERSECUÇÃO PENAL. EFETIVIDADE. AUSÊNCIA. 

PRESCRIÇÃO VIRTUAL OU PROJETADA. RAZOABILIDADE. EXTINÇÃO DA 

PUNIBILIDADE.1. Constata-se, do exame dos autos, o transcurso de mais 

de 8 (oito) anos entre a data do último fato delituoso (23/04/2004) e a data 

do recebimento da denúncia (28/06/2013).2. A fim de se evitar a 

ocorrência de prescrição, o Réu teria que ser condenado a mais de 4 

(quatro) anos de reclusão condutas tipificadas nos arts. 299 e 304, do 

Código Penal. No entanto, tendo em conta que ele não ostenta 

antecedentes criminais e que as circunstâncias do delito não destoam da 

normalidade relativamente aos crimes dessa natureza, conclui-se que 

eventual pena, razoavelmente e adequadamente dosada, não teria o 

condão de evitar a extinção da punibilidade.3. Uma vez que não há outro 

resultado possível senão a extinção da punibilidade, carece o Estado de 

interesse de agir, condição da ação.4. Nesse quadro, como bem 

ponderado pelo órgão ministerial, ao persistir na persecução de crime cuja 

pretensão punitiva já está, na prática, extinta, desperdiça-se valiosos 

recursos materiais e humanos, em afronta ao princípio da eficiência da 

administração pública.5. Reconhecimento ex officio da extinção da 

punibilidade pela prescrição. Prejudicado o exame dos recursos das 

p a r t e s . " .  ( T R F - 4 ,  A C R  5 0 0 2 0 8 9 4 2 2 0 1 3 4 0 4 7 1 0 1  R S 

5002089-42.2013.404.7101, Sétima Turma, Relator Des. Federal Cláudia 

Cristina Cristofani, DJ 01.03.2016, publicação: 02.03.2016).

 Desta forma, tratando-se de crime cuja pena mínima cominada não 

ultrapassa 02 (dois) anos de reclusão e, considerando que o acusado não 

possui maus antecedentes e, a priori, não há nada nos fólios que levaria à 

exasperação de sua pena em caráter significativo, jamais este, acaso 

condenado, alcançaria pena superior a 02 (dois) anos, conforme art. 59 

do Código Penal.

 Assim, hipoteticamente considerando como pena concreta não excedente 

a 02 (dois) anos de reclusão, operar-se-ia a prescrição da pretensão 

punitiva em 04 (quatro) anos (art. 109, inciso V, do Código Penal).

Por ora, verifico que decorreram mais de 04 (quatro) anos do recebimento 

da denúncia (06.02.2014, fl.25/26) até a presente data.

Ante o exposto, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de LUIZ BEZERRA DO VALE, já qualificado nos 

autos, pelos fatos apurados neste inquérito.

 Procedam-se as comunicações pertinentes, constante no artigo 1.453 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso quanto à extinção da punibilidade e retificações 

necessárias.

Por fim, considerando a nomeação do douto causídico à fl.37, arbitro-lhe a 

título de honorários advocatícios 02 URH’s a serem executados em face 

do estado de Mato Grosso.

P. R. I. C.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

 Porto Esperidião/MT, 17 de maio de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52783 Nr: 877-03.2013.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvio Xapina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITYLAR.COM - Loja virtual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565, ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB:23255, 

Hugo Neves de Moraes Andrade - OAB:23798, Rosane Maria Belo 

da Silva - OAB:39470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA EDUARDA DUTRA DE 

OLIVEIRA SILVA - OAB:69.780, Walter de Oliveira Monteiro - 

OAB:23167-A

 Autos: 877-03.2013.811.0098

Código: 52783

Vistos.

Defiro o pedido de fl. 114, para tanto determino a devida apuração do valor 

da diferença aduzida, expedindo-se o respectivo alvará e intimando o 

patrono para o levantamento.

Constatado que houve depósito a menor que o comando judicial, intime-se 

o Requerido para que complemente o valor, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de prosseguimento na execução/cumprimento de sentença e 

consequente aplicação das multas inerentes.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 29 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 27059 Nr: 438-65.2008.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCC
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fransérgio de Souza 

Barbeiro - OAB: 10.362-B

 Autos: 438-65.2008.811.0098

Código: 27059

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração formulados pela parte requerente, 

nos quais aduz ter havido obscuridade na decisão proferida às fls. 37-41, 

proferida nos autos em 11/06/2015.

Conforme certidão de fls. 51/52, os presentes embargos foram manejados 

intempestivamente.

Decido.

Carece de interesse os presentes embargos declaratórios, vez que 

interposto tardiamente, já tendo ocorrido o trânsito em julgado da sentença 

atacada.

Desse modo, ante a imutabilidade da decisão e ausente o interesse 

recursal, NÃO CONHEÇO dos presentes embargos de declaração.

Em tempo, certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 37-41, 

cumprindo-se suas deliberações finais, em sua totalidade.

Após, proceda-se ao arquivamento do feito com as baixas e anotações de 

estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 29 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 26617 Nr: 990-64.2007.811.0098

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Adriano Torres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 PROCESSO/CÓD. Nº 26617

 Vistos etc.

Compulsando os autos, denoto que o recuperando Ronaldo Adriano 

Torres, atualmente no regime semiaberto, preenche as exigências de 

caráter objetivo para a progressão ao aberto, conforme exsurge do 

cálculo de pena à fl. 477, assim como o subjetivo, vez que inexiste nos 

autos qualquer informação de que o apenado tenha descumprido as 

condições anteriormente aplicadas, fazendo jus ao benefício na forma do 

art. 112 da Lei 7.210/1984, porquanto inexistem óbices legais para tanto.

 Assim sendo, verifico que não há qualquer elemento desfavorável à 

progressão do reeducando, de tal sorte que sua concessão é inarredável 

pelo contido nos autos, com espeque no art. 36 do CP, c/c artigos 112 

usque 115 da Lei 7.210/1984, DETERMINO a transferência do condenado 

RONALDO ADRIANO TORRES do regime semiaberto ao aberto, mediante 

as seguintes condições, que deverão ser devidamente cumpridas, sob 

pena de regressão de regime:

A) Comparecer mensalmente no Juízo da execução penal desta Comarca 

para assinar o termo de comparecimento, entre 01 (um) a 10 (dez) de 

cada mês;

B) Recolhimento domiciliar noturno entre 20h e 05h e finais de semana 

integralmente, salvo se provar trabalho lícito noturno, estudos ou 

frequência em culto religioso, devendo comprovar a situação nos autos e 

requerer permissão antecipada para tanto;

C) Não poderá frequentar bares, boates, casas de prostituição e locais de 

reputação duvidosa, nem boca de fumo;

D) Não poderá ausentar da Comarca por mais de 08 (oito) dias sem 

autorização do Juízo;

E) No prazo de 30 (trinta) dias deverá juntar aos autos prova de que se 

encontra trabalhando, ou impossibilidade de trabalhar, sob pena de 

revogação do benefício ora concedido;

F) Não poderá ingerir bebida alcoólica, usar drogas e nem portar arma ou 

instrumentos capazes de ofender a integridade física de outrem, como 

facas, canivetes, estiletes;

 G) Manter seu endereço sempre atualizado nos autos, sendo vedada sua 

alteração, sem prévia comunicação;

H) Não cometer novo crime ou contravenção penal.

Frise-se ao(à) recuperando(a) que, acaso deseje alterar em definitivo seu 

domicílio para outra Comarca, deverá peticionar nos autos mediante 

advogado, ocasião em que posteriormente este executivo de pena será 

encaminhado à Comarca em que o(a) mesmo(a) for residir.

Comuniquem à Polícia Civil e Polícia Militar desta cidade a fim de também 

fiscalizar o cumprimento das medidas cautelares impostas ao(à) 

recuperando(a), os quais informar a este Juízo eventual descumprimento 

das condições em apreço.

Fica o(a) recuperando(a) desde já advertido que o descumprimento das 

referidas condições acarretará REGRESSÃO de regime para o FECHADO.

Destarte, expeça-se a guia de controle de cumprimento das condições 

assumidas pelo(a) recuperando(a), nos termos do provimento n. 10/07 

CGJ-MT.

Após a intimação do(a) recuperando(a) das condições acima 

estabelecidas, encaminhem-se os autos ao setor competente para o 

cálculo da pena restante.

Com o cálculo de pena, intimem-se as partes para manifestação, em 05 

(cinco) dias, iniciando pela defesa, vindo-me conclusos na sequência.

Quanto à pena de multa, ao cálculo desta.

Após o cálculo, intime-se o(a) recuperando(a) para pagamento em 10 

(dez) dias, preferencialmente quando este(a) vir em Secretaria assinar 

lista de comparecimento. Transcorrido aludido prazo sem pagamento da 

multa ou requerimento de parcelamento, nos termos do art. 51, do CP, a 

multa será considerada dívida de valor, aplicando-se as normas da 

legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública. Para tanto, 

expeça-se e encaminhem a certidão da divida ativa à Procuradoria Geral 

do Estado.

 Em sendo apontado o inadimplemento das condições supra mencionadas, 

certifique-se, vindo-me os autos conclusos.

Intimem-se recuperando(a), servindo a presente de mandado, defesa e 

Ministério Público.

Acaso o recuperando não seja localizado, dê-se vista ao Ministério 

Público.

Frise-se ao(à) recuperando(a) que, em caso de dúvida, poderá 

informar-se com seu advogado ou, não tendo condições de contratar um, 

com a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, podendo se 

encaminhar ao referido órgão no endereço: Rua Germano Greve, nº 533, 

Bairro Centro, Mirassol D’Oeste, telefone: (65) 3241-5149

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 04 de junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 30618 Nr: 121-62.2011.811.0098

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B

 Vistos.

Processo da campanha “JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA”.

Trata-se de ação de alimentos promovida pelos menores Miréia Fernandes 

Santana Pacheco, Marcela Fernandes Santana Pacheco e Edilson 

Fernandes Santana Pacheco representados por sua genitora Miguelina 

Fernandes Santana em face de Solimar Ferreira Pacheco.

Às fls. 99/101, a parte requerida apresentou contestação e à fl. 114, a 

parte requerente pugnou pela audiência de conciliação, instrução e 

julgamento do feito.

 É o Relatório.

Passo a decidir.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 26 de 

outubro de 2016 às 13h:30min.

Cientifique-se o Ministério Público para intervir no feito, bem como para 

tomar ciência da audiência designada.

Consigne-se que o não comparecimento da parte autora à referida 

audiência importará em extinção e arquivamento do processo, assim como 

o fato de que a ausência do requerido implicará nos efeitos da revelia (art. 
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7º da Lei nº 5.478/1968).

Intimem-se as partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52863 Nr: 1087-93.2009.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gino da Conceição Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B

 PROCESSO/CÓD. Nº 52863

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de ação penal instaurada em face do réu GINO DA CONCEIÇÃO 

VIANA para apuração da suposta prática do crime previsto no art. 155, § 

4º, II, do Código Penal, conforme descrito na peça acusatória.

A denúncia foi recebida em 16.05.2014 (fl. 68).

Vieram-me os autos conclusos.

 Decido

O crime supostamente praticado está tipificado no art. 155, §4º, II, do 

Código Penal, cuja pena cominada é de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) 

anos, prescrevendo, segundo literal disposição do art. 109, III, do Código 

Penal, em 12 (doze) anos.

Não há justa causa para o prosseguimento da persecução penal frente à 

impossibilidade de efetiva punição do acusado, haja vista a clarividente 

falta de interesse de agir do Estado em prolatar uma sentença final, que 

acaso condenatória, estará, com certeza, fulminada pela prescrição da 

pretensão punitiva, com efeitos ex tunc, apagando-se toda e qualquer 

sombra da condenação, cingindo-se em uma sentença sem eficácia 

jurisdicional, em descrédito ao Poder Judiciário, situação jurídica que 

contribui para a morosidade da justiça, fere o princípio da 

proporcionalidade, expõe o acusado, desnecessária e desmedidamente a 

figurar como réu em um processo criminal fadado ao insucesso, sem justa 

causa (mesmo no caso de condenação, sem aplicação da pena e sem 

efeitos primários ou secundários). Ainda, insta ressaltar o custo do trâmite 

processual para os cofres públicos, a lentidão, a ocupação dos 

operadores do direito com algo inócuo enquanto o social necessita da 

prestação jurisdicional célere. O interesse de agir necessário e adequado 

a fundamentar a justa causa para a persecução criminal está diretamente 

ligado a um resultado útil.

 Cediço que existe lacuna legislativa quanto à possibilidade da declaração 

da prescrição antecipada. Cuida-se, em síntese, de construção doutrinária 

aceita, hodiernamente, pela jurisprudência mais moderna.

 Nessa esteira, acerca do tema, colaciono decisão proferida pela 7ª 

Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

"DIREITO PENAL. APELAÇÕES DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. ANÁLISE 

PREJUDICADA. PERSECUÇÃO PENAL. EFETIVIDADE. AUSÊNCIA. 

PRESCRIÇÃO VIRTUAL OU PROJETADA. RAZOABILIDADE. EXTINÇÃO DA 

PUNIBILIDADE.1. Constata-se, do exame dos autos, o transcurso de mais 

de 8 (oito) anos entre a data do último fato delituoso (23/04/2004) e a data 

do recebimento da denúncia (28/06/2013).2. A fim de se evitar a 

ocorrência de prescrição, o Réu teria que ser condenado a mais de 4 

(quatro) anos de reclusão condutas tipificadas nos arts. 299 e 304, do 

Código Penal. No entanto, tendo em conta que ele não ostenta 

antecedentes criminais e que as circunstâncias do delito não destoam da 

normalidade relativamente aos crimes dessa natureza, conclui-se que 

eventual pena, razoavelmente e adequadamente dosada, não teria o 

condão de evitar a extinção da punibilidade.3. Uma vez que não há outro 

resultado possível senão a extinção da punibilidade, carece o Estado de 

interesse de agir, condição da ação.4. Nesse quadro, como bem 

ponderado pelo órgão ministerial, ao persistir na persecução de crime cuja 

pretensão punitiva já está, na prática, extinta, desperdiça-se valiosos 

recursos materiais e humanos, em afronta ao princípio da eficiência da 

administração pública.5. Reconhecimento ex officio da extinção da 

punibilidade pela prescrição. Prejudicado o exame dos recursos das 

p a r t e s . " .  ( T R F - 4 ,  A C R  5 0 0 2 0 8 9 4 2 2 0 1 3 4 0 4 7 1 0 1  R S 

5002089-42.2013.404.7101, Sétima Turma, Relator Des. Federal Cláudia 

Cristina Cristofani, DJ 01.03.2016, publicação: 02.03.2016).

 Desta forma, tratando-se de crime cuja pena mínima cominada não 

ultrapassa 02 (dois) anos de reclusão e, considerando que o acusado 

confessou a prática delitiva o que levaria a atenuação de sua pena, jamais 

este, acaso condenado, alcançaria pena superior a 02 (dois) anos, 

conforme art. 59 do Código Penal.

 Assim, hipoteticamente considerando como pena concreta não excedente 

a 02 (dois) anos de reclusão, operar-se-ia a prescrição da pretensão 

punitiva em 04 (quatro) anos (art. 109, inciso V, do Código Penal).

Por ora, verifico que decorreram 04 (quatro) anos do recebimento da 

denúncia (16.05.2014, fl.68) até a presente data.

Por estas razões, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado GINO DA CONCEIÇÃO 

VIANA, devidamente qualificado, pela ocorrência da prescrição virtual da 

pretensão punitiva estatal.

 Procedam-se as comunicações pertinentes, constante no artigo 1.453 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso quanto à extinção da punibilidade e retificações 

necessárias.

Solicite-se a devolução das missivas expedidas independentemente de 

seu cumprimento.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

 P. R. I. C.

Mirassol D’Oeste/MT, 25 de maio de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55147 Nr: 1333-77.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson Dias da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 PROCESSO/CÓD. Nº 55147

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de Executivo de Pena em face do recuperando JEFERSON DIAS 

DA CRUZ.

O Ministério Público manifestou-se pela homologação do cálculo de pena 

de fl. 261, tendo como data prevista para o término da reprimenda o dia 

24.01.2018.

É o relatório. Decido.

Infere-se dos autos que o recuperando cumpriu integralmente a pena 

imposta, não havendo notícia de seu descumprimento.

Deste modo, julgo extinta a pena de JEFERSON DIAS DA CRUZ, e, em 

consequência, extingo o presente feito.

No tocante a pena de multa, ao cálculo desta, após, intime-se o(a) 

recuperando(a) para pagamento em 10 (dez) dias. Transcorrido aludido 

prazo sem pagamento da multa ou requerimento de parcelamento, nos 

termos do art. 51, do CP, a multa será considerada dívida de valor, 

aplicando-se as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda 

Pública. Para tanto, expeça-se e encaminhem a certidão da dívida ativa à 

Procuradoria Geral do Estado.

 Às providências e anotações necessárias. Após o trânsito em julgado, 

observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos, atentando-se o 

Sr. Gestor ao artigo 1.453 da CNGC.

P.R.I. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 04 de junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010066-68.2010.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE OLIVEIRA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT0011473S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUSITANO SUPERMERCADO LTDA - ME (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE DE BARROS NETO OAB - MT0008841A (ADVOGADO)

 

Vistos. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito/Cancelamento de Protesto e Indenização por Danos Morais proporta 

por ANTÔNIO DE OLIVEIRA FERNANDES em face de SUPERMERCADO 

LUZITANO. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Tenho por bem, no presente momento, tornar sem 

efeito os despachos que determinaram a designação de audiência para 

dilação probatória, visto que os fatos aqui afirmados foram devidamente 

provados e por versar a controvérsia sobre questão unicamente de 

direito. Assim, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não 

existem preliminares a serem analisadas. Passo à análise do mérito. O que 

se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que o Reclamante 

(senhor Antônio de Oliveira Fernandes) afirma que emitiu um cheque (nº 

181189, conta 10100575053, ag. 1010, Banco 399 - HSBC de Iturama/MG) 

no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) na data de 26/07/2006. O período 

de apresentação do título transcorreu sem apresentação para 

compensação, tendo sido o cheque levado à Instituição Bancária em abril 

de 2007, momento no qual fora devolvido por estar prescrito/apresentado 

fora do prazo (motivo: alínea 44). Após, em 18/12/2009, o cheque fora 

levado a protesto, conforme comprovam documentos em anexo. Pois bem. 

Por oportuno, destaco que o protesto de títulos é o ato público, formal e 

solene, realizado pelo tabelião, com a finalidade de provar a inadimplência 

e o descumprimento de obrigação constante de título de crédito ou de 

outros documentos de dívida. Ocorre que, não obstante seja legítimo o 

protesto de cheque efetuado contra o emitente depois do prazo de 

apresentação, não é devido que ele ocorra quando escoado o prazo 

prescricional relativo à ação cambial de execução. O prazo prescricional 

inicia-se após o fim do prazo de apresentação do cheque (que pode ser 

de 30 ou 60 dias, de acordo com a praça) e, de acordo com o artigo 59 da 

Lei 7.357/1986 é de 6 (seis) meses. Após este prazo já não é mais 

possível sua execução como título de crédito, mas nada obsta que o 

credor ingresso com ação monitória, conforme Súmula 299 do Superior 

Tribunal de Justiça. No caso em comento, é possível observar que o 

protesto ocorreu mais de 2 (dois) anos após a prescrição do cheque. O 

Superior Tribunal de Justiça, em mais de uma oportunidade, já firmou 

entendimento acerca da possibilidade de protesto do cheque após o prazo 

de apresentação, fazendo ressalva, contudo, de que não esteja esgotado 

o prazo prescricional: "[...] O protesto de cheque efetuado contra o 

emitente pode ocorrer mesmo depois do prazo de apresentação, desde 

que não escoado o prazo prescricional. Esse é o protesto facultativo. [...] 

STJ. 3ª Turma. REsp 1.297.797-MG, Rel. João Otávio de Noronha, julgado 

em 24/2/2015." "[...] Sempre será possível, no prazo para a execução 

cambial, o protesto cambiário de cheque com a indicação do emitente 

como devedor. [...] STJ. 2ª Seção. REsp 1.423.464-SC, Rel. Min. Luis Felipe 

Salomão, julgado em 27/4/2016 (recurso repetitivo)." Também o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou acerca do tema: 

"RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORA1S - CHEQUE PRESCRITO - PROTESTO INDEVIDO - ARTIGO 48 DA 

LEI 7.337/84 - DANO MORAL CONFIGURADO. Recurso conhecido e 

desprovido. 1- O protesto de cheque sem fundos é legitimo por se tratar 

de um titulo executivo e desde que não tenha expirado o prazo de sua 

exigibilidade. Decorrido o prazo, perde a força cambial e, desta forma, 

indevido se apresenta o protesto, respondendo o protestante por 

eventuais danos que causar a terceiros. 2. Não se fala em concorrência 

de culpas. A causa de pedir foi o protesto indevido de um, cheque que 

perdeu força de cambial e, neste contexto, o emitente não praticou 

nenhum ato concorrente. O ato é unicamente do protestante que, por dolo 

ou por culpa, protestou indevidamente o cheque sem os requisitos legais, 

talvez como forma de coação branca de cobrança do mesmo. Os 

Tribunais Superiores, comungam com entendimento que, o protesto 

indevido causa donos morais e sujeita a compensação financeira, dentro 

do estabelecido nos incisos V e X, do artigo 5º, da Constituição Federal e, 

arbitrado pelo juízo de piso dentro do principio da razoabilidade e da 

proporcionalidade, não há valor a ser decotado. O Superior Tribunal de 

Justiça, firmou entendimento que indevido o protesto de cheque prescrito, 

sendo o apontamento indevido gera a obrigação de indenizar. (Ap 

133880/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 16/11/2016, Publicado no DJE 21/11/2016)" Já discutida 

a questão acerca da impossibilidade de protesto de cheque prescrito, 

observo que a parte pugna pela declaração de inexistência do débito. A 

execução de cheque prescrito pode ocorrer via Ação de Enriquecimento 

Ilícito ou Ação Monitória. A primeira opção (Ação de Enriquecimento Ilícito) 

pode ocorrer, de acordo com o artigo 61 da lei 7.357/85, no prazo de dois 

anos a contar da prescrição. Expirado esse prazo, o artigo 62 da lei do 

cheque ressalva a possibilidade de ajuizamento de ação fundada na 

relação causal. O Superior Tribunal de Justiça já entendeu (REsp 926.312, 

de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão) que é possível ação monitória 

baseada em cheque prescrito há mais de dois anos sem demonstrar a 

origem da dívida. Em outro precedente, que é recurso repetitivo (REsp 

1.101.412), a 2ª seção consolidou o entendimento de que o prazo 

prescricional para a ação monitória baseada em cheque sem 

executividade é o de cinco anos, previsto no artigo 206, parágrafo 5º, 

inciso I, do CC. Observo que, no caso em análise, a exigibilidade do crédito 

já se esvaiu, posto que a prescrição (momento a partir do qual iniciaria o 

prazo para eventual ação de cobrança) ocorreu há mais de 10 (dez) 

anos, o que culmina, desta forma, na extinção do crédito. Assim, o 

reconhecimento de sua inexistência é medida impositiva. No que pertine 

aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do 

art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código 

Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, 

e não pode deixar de ser observada. O dano moral passível de 

indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados a parte autora em razão do ato ilícito perpetrado pelo reclamado, 

sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do 

prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. No que tange ao 

quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à 

vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Desta forma, no 

que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais) quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor desestimulando-o a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos 

formulados para o fim de: a) Declarar a inexistência do débito relativo ao 

Cheque nº 181189, conta 10100575053, ag. 1010, Banco 399 - HSBC de 

Iturama/MG); b) Confirmar a liminar concedida, determinando o 

cancelamento do protesto efetuado; c) CONDENAR a parte ré a pagar à 

parte autora a importância R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a 

título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, 

a partir da citação válida e correção monetária a partir desta data (súmula 

362 STJ). Julgo extinto o processo com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487 do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Porto Esperidião, 28 de 

abril de 2017. Lílian Bartolazzi Laurindo Juíza Substituta

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra
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 Cod. Proc.: 51532 Nr: 1038-47.2012.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flaviano Fernandes Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius Castro Cintra - 

OAB:10044

 Ante o exposto, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado FLAVIANO FERNANDES VIEIRA, já 

qualificado, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva 

estatal quanto ao delito previsto no artigo 330 do Código 

Penal.Procedam-se as comunicações pertinentes, constantes no art. 965 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso quanto à extinção da punibilidade, e retificações 

necessárias.Fixo os honorários advocatícios em favor do Dr. José de 

Barros Neto – OAB/MT- 8841-B, no montante de 02 URH, e em favor da 

Dra. Adrielle dos Santos Bachega – OAB/MT 15.192, no montante de 01 

URH, tomando em conta a natureza da causa e do trabalho desempenhado 

nos autos pelos Defensores ad hoc, bem como, o disposto na Resolução 

n. 096 de 27/07/2007, do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, 

Seccional de Mato Grosso, c/c artigo 4º, do Provimento n. 

009/2007-CGJ.Determino, por consequência, a expedição de certidões em 

favor dos defensores dativos, contendo o valor corrigido dos honorários 

que lhes são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.Com 

o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo. P. R. I. C.Porto Esperidião/MT, 17 de maio de 2018.Jean 

Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010066-68.2010.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE OLIVEIRA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT0011473S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUSITANO SUPERMERCADO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE DE BARROS NETO OAB - MT0008841A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

Vistos. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito/Cancelamento de Protesto e Indenização por Danos Morais proporta 

por ANTÔNIO DE OLIVEIRA FERNANDES em face de SUPERMERCADO 

LUZITANO. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Tenho por bem, no presente momento, tornar sem 

efeito os despachos que determinaram a designação de audiência para 

dilação probatória, visto que os fatos aqui afirmados foram devidamente 

provados e por versar a controvérsia sobre questão unicamente de 

direito. Assim, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não 

existem preliminares a serem analisadas. Passo à análise do mérito. O que 

se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que o Reclamante 

(senhor Antônio de Oliveira Fernandes) afirma que emitiu um cheque (nº 

181189, conta 10100575053, ag. 1010, Banco 399 - HSBC de Iturama/MG) 

no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) na data de 26/07/2006. O período 

de apresentação do título transcorreu sem apresentação para 

compensação, tendo sido o cheque levado à Instituição Bancária em abril 

de 2007, momento no qual fora devolvido por estar prescrito/apresentado 

fora do prazo (motivo: alínea 44). Após, em 18/12/2009, o cheque fora 

levado a protesto, conforme comprovam documentos em anexo. Pois bem. 

Por oportuno, destaco que o protesto de títulos é o ato público, formal e 

solene, realizado pelo tabelião, com a finalidade de provar a inadimplência 

e o descumprimento de obrigação constante de título de crédito ou de 

outros documentos de dívida. Ocorre que, não obstante seja legítimo o 

protesto de cheque efetuado contra o emitente depois do prazo de 

apresentação, não é devido que ele ocorra quando escoado o prazo 

prescricional relativo à ação cambial de execução. O prazo prescricional 

inicia-se após o fim do prazo de apresentação do cheque (que pode ser 

de 30 ou 60 dias, de acordo com a praça) e, de acordo com o artigo 59 da 

Lei 7.357/1986 é de 6 (seis) meses. Após este prazo já não é mais 

possível sua execução como título de crédito, mas nada obsta que o 

credor ingresso com ação monitória, conforme Súmula 299 do Superior 

Tribunal de Justiça. No caso em comento, é possível observar que o 

protesto ocorreu mais de 2 (dois) anos após a prescrição do cheque. O 

Superior Tribunal de Justiça, em mais de uma oportunidade, já firmou 

entendimento acerca da possibilidade de protesto do cheque após o prazo 

de apresentação, fazendo ressalva, contudo, de que não esteja esgotado 

o prazo prescricional: "[...] O protesto de cheque efetuado contra o 

emitente pode ocorrer mesmo depois do prazo de apresentação, desde 

que não escoado o prazo prescricional. Esse é o protesto facultativo. [...] 

STJ. 3ª Turma. REsp 1.297.797-MG, Rel. João Otávio de Noronha, julgado 

em 24/2/2015." "[...] Sempre será possível, no prazo para a execução 

cambial, o protesto cambiário de cheque com a indicação do emitente 

como devedor. [...] STJ. 2ª Seção. REsp 1.423.464-SC, Rel. Min. Luis Felipe 

Salomão, julgado em 27/4/2016 (recurso repetitivo)." Também o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou acerca do tema: 

"RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORA1S - CHEQUE PRESCRITO - PROTESTO INDEVIDO - ARTIGO 48 DA 

LEI 7.337/84 - DANO MORAL CONFIGURADO. Recurso conhecido e 

desprovido. 1- O protesto de cheque sem fundos é legitimo por se tratar 

de um titulo executivo e desde que não tenha expirado o prazo de sua 

exigibilidade. Decorrido o prazo, perde a força cambial e, desta forma, 

indevido se apresenta o protesto, respondendo o protestante por 

eventuais danos que causar a terceiros. 2. Não se fala em concorrência 

de culpas. A causa de pedir foi o protesto indevido de um, cheque que 

perdeu força de cambial e, neste contexto, o emitente não praticou 

nenhum ato concorrente. O ato é unicamente do protestante que, por dolo 

ou por culpa, protestou indevidamente o cheque sem os requisitos legais, 

talvez como forma de coação branca de cobrança do mesmo. Os 

Tribunais Superiores, comungam com entendimento que, o protesto 

indevido causa donos morais e sujeita a compensação financeira, dentro 

do estabelecido nos incisos V e X, do artigo 5º, da Constituição Federal e, 

arbitrado pelo juízo de piso dentro do principio da razoabilidade e da 

proporcionalidade, não há valor a ser decotado. O Superior Tribunal de 

Justiça, firmou entendimento que indevido o protesto de cheque prescrito, 

sendo o apontamento indevido gera a obrigação de indenizar. (Ap 

133880/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 16/11/2016, Publicado no DJE 21/11/2016)" Já discutida 

a questão acerca da impossibilidade de protesto de cheque prescrito, 

observo que a parte pugna pela declaração de inexistência do débito. A 

execução de cheque prescrito pode ocorrer via Ação de Enriquecimento 

Ilícito ou Ação Monitória. A primeira opção (Ação de Enriquecimento Ilícito) 

pode ocorrer, de acordo com o artigo 61 da lei 7.357/85, no prazo de dois 

anos a contar da prescrição. Expirado esse prazo, o artigo 62 da lei do 

cheque ressalva a possibilidade de ajuizamento de ação fundada na 

relação causal. O Superior Tribunal de Justiça já entendeu (REsp 926.312, 

de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão) que é possível ação monitória 

baseada em cheque prescrito há mais de dois anos sem demonstrar a 

origem da dívida. Em outro precedente, que é recurso repetitivo (REsp 

1.101.412), a 2ª seção consolidou o entendimento de que o prazo 

prescricional para a ação monitória baseada em cheque sem 

executividade é o de cinco anos, previsto no artigo 206, parágrafo 5º, 

inciso I, do CC. Observo que, no caso em análise, a exigibilidade do crédito 

já se esvaiu, posto que a prescrição (momento a partir do qual iniciaria o 

prazo para eventual ação de cobrança) ocorreu há mais de 10 (dez) 

anos, o que culmina, desta forma, na extinção do crédito. Assim, o 

reconhecimento de sua inexistência é medida impositiva. No que pertine 

aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do 

art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código 

Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, 

e não pode deixar de ser observada. O dano moral passível de 

indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados a parte autora em razão do ato ilícito perpetrado pelo reclamado, 

sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do 

prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. No que tange ao 
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quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à 

vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Desta forma, no 

que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais) quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor desestimulando-o a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos 

formulados para o fim de: a) Declarar a inexistência do débito relativo ao 

Cheque nº 181189, conta 10100575053, ag. 1010, Banco 399 - HSBC de 

Iturama/MG); b) Confirmar a liminar concedida, determinando o 

cancelamento do protesto efetuado; c) CONDENAR a parte ré a pagar à 

parte autora a importância R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a 

título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, 

a partir da citação válida e correção monetária a partir desta data (súmula 

362 STJ). Julgo extinto o processo com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487 do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Porto Esperidião, 28 de 

abril de 2017. Lílian Bartolazzi Laurindo Juíza Substituta

Comarca de Querência

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 23/2018/DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor Thalles Nóbrega Miranda Rezende de 

Britto, Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Querência – Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO que o servidor Roger Mauricio Campos dos Santos, 

esteve à disposição da Justiça Eleitoral, tendo desempenhado a Função 

de Membro de Junta Eleitoral da 31ª Zona/MT. e,

CONSIDERANDO que o servidor Roger Maurício Campos dos Santos, 

matrícula 24438, solicitou 2 (dois) dias de compensatórias, nos termos do 

Art. 98 da Lei 9.504, de 30 de setembro, tem direito à dispensa do serviço 

pelo DOBRO DOS DIAS DE CONVOCAÇÃO, para usufruto nos dias 20 e 

21 de junho de 2018.

RESOLVE:

DESIGNAR, a servidora Narjana Roberta Kroth, Analista Judiciária, CPF n°. 

036.028.441-88, matrícula 32658 para exercer o cargo de Gestora 

Judiciária no período de 20/6/2018 à 21/6/2018, período em que o Gestor 

Judiciário Roger Maurício Campos dos Santos, matrícula 24438, estará 

usufruindo compensatórias.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Querência – MT, 19 de junho de 2018.

Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº. 22/2018/DF

O Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, Juiz(a) de Direito e Diretor 

do Foro/Unidade Judiciária da Comarca de Querência, no uso de suas 

atribuições legais,

Considerando o que dispõe o artigo 81, alínea "b" e art. 82, ambas da Lei 

n°. 4.964/85 (Código de Organização Judiciária do Estado – COJE) e 

Seção 2 – Função Correcional, item 1.2.11, da CNGC (Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Gera da Justiça), que regulamentam a 

correição ordinária do foro extrajudicial, e, por derradeiro, a norma 1.2.5 

da mesma Consolidação;

R E S O L V E:

 Art. 1º. Designar o período de 26/7/2018, das 08:00 às 18:00 horas (local) 

para realização da CORREIÇÃO ORDINARIA no Cartório de 1°. Ofício de 

Querências – MT, sem prejuízo do normal funcionamento do Foro, podendo 

o período ser estendido, por mais 01 (um) dia. Durante a correição serão 

observadas rigorosamente as normas contidas no Capitulo 1, seção 3 da 

CNGC.

Art. 2º. Designar a servidora ANDRESSA BOMBONATI GONÇALVES, 

Assessora de Gabinete I, para secretariar os trabalhos correcionais.

Art. 3º. Determinar ao insigne Registrador que providencie para que todos 

os livros e materiais utilizados no desenvolvimento do expediente estejam 

à disposição do Juiz Corregedor no início dos trabalhos da correição;

Art. 4º. Convidar os senhores serventuários, advogados, membros do 

Ministério Público e da Defensoria Pública, e o Público em geral, para, 

querendo, acompanharem os trabalhos da correição, oportunidade em que 

serão resolvidas todas as reclamações e sugestões que forem 

apresentadas.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia à Egrégia Corregedoria-Geral da 

Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Querência - MT, 18 de junho de 2018.

Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34703 Nr: 1538-02.2014.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH CAPITAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX CARLOS MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Augusto Terra - 

OAB:17.556, João Leonelho Gabardo Filho - OAB:16.948/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face da sentença 

lançada nos autos.

 Aduziu a parte embargante que houve omissão no que diz respeito à 

decisão deste juízo frente às provas colacionadas pelo ora embargante.

Pede a correção do vício apontado e a reforma da sentença para que seja 

determinado o prosseguimento do feito com a citação do requerido.

Pois bem, em que pese os argumentos lançados pela parte embargante, 

entendo que a sentença exarada não possui qualquer omissão, 

contradição ou obscuridade.

Na realidade, tem-se um descontentamento com a Justiça da decisão, cujo 

meio cabível para impugnação não é o escolhido pela parte, mas recurso 

próprio à Turma Recursal.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial:

“Efeitos modificativos. Os embargos de declaração não são palco para a 

parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. 

Por isso não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos 

quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de 

Processo Civil” (STJ - Corte Especial, ED no REsp 437.380, Min. Menezes 

Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.05).

Ademais, cumpre esclarecer que é pacífica a jurisprudência pátria no 

sentido de ser prescindível o relatório detalhado de sentença que extingue 

o feito por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvido 

válido e regular do processo (vide julgados: Superior Tribunal de Justiça - 

STJ - AREsp: 357332 RS 2013/0184812-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 19/11/2014, Apelação Cível AC 

70049913825 RS (TJ-RS), Apelação Cível AC 112471 SC 2011.011247-1 

(TJ-SC).

ANTE O EXPOSTO, conheço, mas REJEITO os embargos declaratórios, 

mantendo-se inalterada a sentença.

Intimem-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35380 Nr: 290-64.2015.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO ALVES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANA GONÇALVES ROSA - 

OAB:36692

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição 

inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Custas pelo autor. Não há condenação em honorários 

advocatícios face ao princípio da causalidade. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42010 Nr: 1560-89.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDELMIRA DA SILVA BERNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A/MT

 ANTE O EXPOSTO, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para DECLARAR inexigível 

o débito discutido nos autos (contrato nº 0005099583702095), bem como 

CONDENAR a parte requerida no pagamento de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) à parte autora, a título de indenização pelos danos morais 

suportados, com correção monetária pelo INPC, a contar desta data até o 

efetivo pagamento, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, 

CONFIRMANDO a liminar anteriormente concedida e CONVOLANDO-A em 

definitiva.Diante da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil.P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35542 Nr: 363-36.2015.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINEIA CELESTINO PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE ANHANGUERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrik Carmargo Neves - 

OAB:156.591/SP, Sergio Seleghini Junior - OAB:144.709/SP

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, REVOGO a liminar 

anteriormente concedida e JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado 

pela autora, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

que, na forma do artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Por se tratar, 

todavia, de parte beneficiária da gratuidade de justiça, resta suspensa a 

execução destes valores, na forma da lei. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59587 Nr: 2486-02.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICA PAULLA DE SOUSA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se conforme deprecado. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36773 Nr: 908-09.2015.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARVALHO DO NASCIMENTO,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

LUIZ CARVALHO DO NASCIMENTO ajuizou AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 

DANOS MATERIAIS E MORAIS em face de MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA 

alegando que teve sua motocicleta apreendida e recolhida ao pátio do 

CIRETRAN do município de Querência/MT, no ano de 2014, sendo que em 

02/07/2014 quando foi tentar retirar o veículo, recebeu a informação de 

que o veículo foi furtado.

O Município de Querência/MT apresentou contestação alegando, em 

síntese, que não restou configurado o dever de indenizar pela 

municipalidade.

Houve réplica.

É a síntese do relatório. Fundamento e decido.

 A confirmação do furto ocorrido no pátio do CIRETRAN consta da 

contestação, bem como consta do extrato do veículo (fl. 15). Todavia, a 

ocorrência do furto foi no pátio do CIRETRAN - Circunscrição Regional de 

Trânsito.

É cediço que o CIRETRAN (Circunscrição Regional de Trânsito) é um dos 

órgãos vinculados ao Estado de Mato Grosso que presta apoio ao trânsito, 

buscando mantê-lo organizado nas vias urbanas.

Desta forma, o Município de Querência é parte ilegítima a figurar no polo 

passivo da presente lide, de modo que reconheço, de ofício, a sua 

ilegitimidade.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, com fundamento no artigo 

485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33700 Nr: 898-96.2014.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCK, NCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADR, EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA - 

OAB:18252/A, Ibrahim Jacob - OAB:51434

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR o ESTADO DE 

MATO GROSSO e a ré ADELAINE ALVES DOS REIS (subsidiariamente), ao 

pagamento da quantia de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), com juros legais 

de mora e correção monetária, conforme REsp 1.492.221.Custas e 

honorários advocatícios pela parte ré, os últimos arbitrados em 10% sobre 

o valor da condenação.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59570 Nr: 2482-62.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONES LUIZ HEEMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agenor Pirani, EDUALICE VASCONCELOS 

PIRANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BASSO - OAB:12739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para efetuar o 
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recolhimento das custas processuais para distribuição da Carta Precatória 

ou que providencie sua distribuição na Comarca deprecada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48024 Nr: 1574-39.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAZILIO MASUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNF – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

NACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO THADEU SEGURA 

PEREIRA - OAB:142198, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA 

- OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 Vistos.

BAZILIO MAZUR ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA 

ANTECIPADA em face de CNF - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

NACIONAL LTDA, alegando fez um consórcio de um veículo com a 

empresa ré, onde este foi contemplado, Contrato n. 030502-426-0, em 67 

(sessenta e sete) parcelas, onde por problemas financeiros ele atrasou 

as duas últimas parcelas do Grupo 030502, cota 426-0, em 25/10/2016, no 

valor de R$741,13, parcela n. 66, e em 25/11/2016 no valor de R$741,13, 

parcela n. 67, sendo que fez contato com a empresa ré para negociação e 

quitou o referido contrato, em 29/03/2017, conforme cópia do comprovante 

de pagamento e quitação anexados. Enfatizou que a requerida enviou um 

e-mail em 11/04/2017 confirmando a quitação das cotas e baixa do 

gravame no veículo. Ocorre que, ao comprar um presente do dia das mães 

para sua esposa, em 12/05/2017, foi surpreendido com a alegação de que 

seu nome estava inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, 

ocasionando-lhe inúmeros prejuízos. Juntou documentos.

Em fl. 25 sobreveio decisão que concedeu a liminar vindicada para 

determinar a exclusão do nome do Requerente dos cadastros dos órgãos 

de proteção de crédito exclusivamente ao débito discutido nesta ação.

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL LTDA apresentou 

contestação, alegando, em síntese, exercício regular do direito e cobrança 

de valor devido. Ao final, pugnou pela total improcedência do pedido ou a 

condenação somente no valor de R$ 1.400,00. Não juntou documentos.

Houve réplica.

As partes requereram o julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Fundamento e DECIDO.

Concluída a fase postulatória, verifico que constam dos autos elementos 

suficientes para o julgamento integral do mérito, restando despicienda 

eventual produção probatória na espécie (art. 355, I, do NCPC), haja vista 

que a questão controvertida é exclusivamente de direito e foram juntados 

aos autos documentos suficientes para a comprovação das teses 

apresentadas pelas partes e formação do convencimento do julgador. 

Além disso, anoto que o magistrado é o destinatário das provas, de modo 

que a ele incumbe a direção do processo e a ponderação sobre a 

necessidade ou não da produção de outras provas. A propósito, já decidiu 

o Supremo Tribunal Federal que “a necessidade de produção da prova há 

de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide não implique 

em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento 

do Magistrado” (RE 101.171-8- SP).

 Neste sentido, o NCPC prevê que no caso de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias os requerimentos poderão ser indeferidos, 

conforme parágrafo único do art. 370 do NCPC.

Ademais, o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei 

indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o 

enquadramento jurídico adequado. Aplica-se ao caso o brocardo “da mihi 

factum, dabo tibi ius” (REsp 1.537.996).

Assim, verifico que os aspectos decisivos desta causa estão 

suficientemente líquidos, de modo que está autorizado o julgamento 

antecipado da lide (RTJ 115/789).

Tal entendimento é lastreado ainda no princípio da razoável duração do 

processo, garantia fundamental assegurada, insculpido no inciso LXXVIII 

do art. 5º da Constituição Federal de 1988, com o seguinte teor: “a todos, 

no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração 

do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

 Os motivos que levaram o legislador a erigir a questão do tempo do 

processo ao nível de garantia fundamental mostram-nos uma insatisfação 

da sociedade com a prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de 

que a jurisdição não deve ser apenas "prestada" pelo Estado como 

decorrência do direito de ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser 

efetiva, tempestiva e adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este 

objetivo.

Por essas razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, 

incidentes ou procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o 

pronunciamento jurisdicional.

Dito isto, reconheço presentes os pressupostos processuais de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 

Concorrem ao caso as condições da ação, como a legitimidade das partes 

e o interesse processual, entendidas como de direito abstrato, não 

vislumbrando, também, qualquer vício processual.

A petição é apta e o procedimento corresponde à natureza da causa. A 

pretensão deduzida não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o 

pedido é, em tese, juridicamente possível, não havendo incompatibilidade 

de pedidos, sendo que, a princípio, da narração dos fatos decorre 

logicamente a conclusão.

No mérito, o pedido é PROCEDENTE.

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII e art.14 do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual.

 O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

produtos e serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor. Ademais, em se tratando de contrato de 

consórcio é nítida a relação de consumo verificada, conforme 

jurisprudência do E. TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ENTREGA DE BEM MÓVEL C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCRO CESSANTES – 

LEGISLAÇÃO PROCESSUAL APLICÁVEL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

DE 1973 – CONTRATO DE CONSÓCIO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

DEMONSTRAÇÃO DE EXIGÊNCIA DE GARANTIA ADICIONAL APÓS 

CONTEMPLAÇÃO – ÔNUS DO AUTOR – DANO MORAL E LUCROS 

CESSANTES – NÃO VERIFICADO – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO.

O julgamento do recurso se dará sob a forma do Código de Processo Civil 

de 1973, porquanto fora protocolado na vigência dessa legislação.

A relação existente entre as partes representa uma relação jurídica de 

consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, 

consubstanciada na prestação de serviços da empresa de consorcio de 

veículo.

É arbitrária e abusiva a conduta da administradora de consórcio que exige 

do consorciado contemplado o oferecimento de outras garantias 

complementares, além da alienação fiduciária do bem e a prestação de 

aval. O ônus de provar o fato constitutivo de direito é da parte autora, nos 

termos do art. 333, inciso I do Código de Processo Civil de 1973. Se a 

parte autora não demonstrou a exigência de garantia complementar após a 

contemplação, não há que se falar em ato ilícito praticado pela 

administradora do consórcio e nem em danos morais e/ou materiais a 

serem indenizados. (Ap 65463/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 09/11/2016, Publicado no DJE 18/11/2016)”

Se a parte consumidora nega a existência de débito entre as partes e 

consequentemente a responsabilidade pela obrigação que ocasionou a 

negativação do seu nome, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil, CABE A REQUERIDA O ÔNUS quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da parte autora, devendo ser observado 

que CÓPIAS DE TELAS DE COMPUTADOR NÃO SE PRESTAM PARA ESSE 

FIM. Ressalte-se que, no caso, a ré não juntou nenhum tipo de documento.

 Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é DE NATUREZA OBJETIVA, 

nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, 

tratando de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o 

ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, conforme entendimento do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de 

comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e 

a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, ante a 
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hipossuficiência técnica do Consumidor, parte hipossuficiente da relação 

consumerista.

Assim, diante da inexistência de provas da existência do débito 

questionado, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou 

verbal, através de canais de atendimento telefônico, a relação jurídica é 

INEXISTENTE, não podendo exigir de quaisquer das partes, tampouco do 

Consumidor, a produção de prova ou contraprova de fato negativo.

Portanto, ausente qualquer prova neste sentido, deve ser declarado a 

inexigibilidade do DÉBITO APONTADO NOS AUTOS. E reconhecendo a 

inexistência da relação jurídica, é também indevida a restrição apontada.

Por outro lado, o dano moral caracteriza-se por uma ofensa, e não por 

uma dor ou um padecimento (REsp 1.245.550-MG). Eventuais mudanças 

no estado de alma do lesado decorrentes do dano moral, portanto, não 

constituem o próprio dano, mas eventuais efeitos ou resultados do dano. 

Os bens jurídicos cuja afronta caracteriza o dano moral são os 

denominados pela doutrina como direitos da personalidade, que são 

aqueles reconhecidos à pessoa humana tomada em si mesma e em suas 

projeções na sociedade. A CF/88 deu ao homem lugar de destaque, 

realçou seus direitos e fez deles o fio condutor de todos os ramos 

jurídicos. A dignidade humana pode ser considerada, assim, um direito 

constitucional subjetivo – essência de todos os direitos personalíssimos –, 

e é o ataque a esse direito o que se convencionou chamar dano moral.

 Assim, o dano moral existe pelo simples ataque em si a determinado 

direito, e não com sua consequência, ou seja, com o resultado por ele 

provocado. Pertinentes os ensinamentos de Sergio Cavalieri, para quem: 

“o dano moral não está necessariamente vinculado a alguma reação 

psíquica da vítima. Pode haver ofensa à dignidade da pessoa humana sem 

dor, vexame, sofrimento, assim como pode haver dor, vexame e 

sofrimento sem violação da dignidade. Dor, vexame, sofrimento e 

humilhação podem ser consequências, e não causas. Assim como a febre 

é o efeito de uma agressão orgânica, a reação psíquica da vítima só pode 

ser considerada dano moral quando tiver por causa uma agressão à sua 

dignidade.

 Com efeito, o dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se 

in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de 

maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano 

moral, em razão da EVIDENTE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA CONSTATADA 

NOS AUTOS.

No tocante ao ARBITRAMENTO do valor da condenação por DANO 

MORAL, a fixação se baseia no prudente arbítrio judicial. Não existe um 

critério matemático ou uma tabela para a recompensa do dano sofrido, 

mas a paga deve representar para a vítima uma satisfação, capaz de 

amenizar ou suavizar o mal sofrido.

 E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito pedagógico no 

sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não 

pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante.

 Nesse sentido, considerando todas as circunstâncias que envolveram os 

fatos, considerando ainda que (caso concreto), tenho que a condenação 

fixada no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) proporciona uma 

adequada compensação pela dor/constrangimento sofrido, levando-se em 

conta a razoabilidade e a proporcionalidade.

 ANTE O EXPOSTO, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para DECLARAR inexigível 

o débito discutido nos autos referente ao documento de origem n.º 

030502-426-0, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 25/10/2016, 

no valor de no valor de R$741,13 (setecentos e quarenta e um reais e 

treze centavos), bem como CONDENAR a parte requerida no pagamento 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à parte autora, a título de indenização 

pelos danos morais suportados, com correção monetária pelo INPC, a 

contar desta data até o efetivo pagamento, e juros de mora de 1% ao mês, 

a contar da citação, CONFIRMANDO a liminar anteriormente concedida e 

CONVOLANDO-A em definitiva.

Diante da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre 

o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil.

P.R.I.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010180-85.2015.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VIEIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SCHNEIDER GARCIA SALAMONI OAB - MT0015198A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

JAMIL NASSARDEN DE ABREU (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT0014133A (ADVOGADO)

ROGERIO BORGES CARDOSO OAB - MT0018305A (ADVOGADO)

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN OAB - MT0014222A (ADVOGADO)

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO)

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE QUERÊNCIA SENTENÇA Processo: 

8010180-85.2015.8.11.0080. REQUERENTE: PAULO VIEIRA GONCALVES 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, JAMIL NASSARDEN DE ABREU, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos (META 2 CNJ). Relatório dispensado, nos termos do 

disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95, de aplicação subsidiária a este 

procedimento, consoante art. 27 da Lei nº 12.153/09. FUNDAMENTAÇÃO 

Concluída a fase postulatória, verifico que constam dos autos elementos 

suficientes para o julgamento integral do mérito, restando despicienda 

eventual produção probatória na espécie (art. 355, I, do NCPC), haja vista 

que a questão controvertida é exclusivamente de direito e foram juntados 

aos autos documentos suficientes para a comprovação das teses 

apresentadas pelas partes e formação do convencimento do julgador. 

Além disso, anoto que o magistrado é o destinatário das provas, de modo 

que a ele incumbe a direção do processo e a ponderação sobre a 

necessidade ou não da produção de outras provas. A propósito, já decidiu 

o Supremo Tribunal Federal que “a necessidade de produção da prova há 

de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide não implique 

em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento 

do Magistrado” (RE 101.171-8- SP). Neste sentido, o NCPC prevê que no 

caso de diligências inúteis ou meramente protelatórias os requerimentos 

poderão ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 370 do NCPC. 

Ademais, o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei 

indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o 

enquadramento jurídico adequado. Aplica-se ao caso o brocardo “da mihi 

factum, dabo tibi ius” (REsp 1.537.996). Assim, verifico que os aspectos 

decisivos desta causa estão suficientemente líquidos, de modo que está 

autorizado o julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789). Tal 

entendimento é lastreado ainda no princípio da razoável duração do 

processo, garantia fundamental assegurada, insculpido no inciso LXXVIII 

do art. 5º da Constituição Federal de 1988, com o seguinte teor: “a todos, 

no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração 

do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Os 

motivos que levaram o legislador a erigir a questão do tempo do processo 

ao nível de garantia fundamental mostram-nos uma insatisfação da 

sociedade com a prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que 

a jurisdição não deve ser apenas "prestada" pelo Estado como 

decorrência do direito de ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser 

efetiva, tempestiva e adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este 

objetivo. Por essas razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, 

incidentes ou procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o 

pronunciamento jurisdicional. Dito isto, reconheço presentes os 

pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. Concorrem ao caso as condições da ação, como a 

legitimidade das partes e o interesse processual, entendidas como de 

direito abstrato, não vislumbrando, também, qualquer vício processual. A 

petição é apta e o procedimento corresponde à natureza da causa. A 

pretensão deduzida não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o 

pedido é, em tese, juridicamente possível, não havendo incompatibilidade 

de pedidos, sendo que, a princípio, da narração dos fatos decorre 
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logicamente a conclusão. No mérito, o pedido é IMPROCEDENTE. Cuida-se 

de Ação Anulatória de Lançamento Fiscal c/c Indenização por Danos 

Morais interposta por Paulo Vieira Gonçalves em face da Fazenda Pública 

do Estado de Mato Grosso, ambos devidamente qualificados, na qual o 

Requerente alega que não é mais proprietário do veículo 

TOYOTA/COROLLA XLI 16VVT, FABRICAÇÃO/MODELO 2006/2006, 

PLACA NGZ7290, COR PRATA, RENAVAN 885027744, bem como requer 

a declaração de nulidade/inexistência dos débitos relacionados ao veículo 

originados após a data da comunicação de venda (fl. 13). Afirma o Autor 

que, em 14/07/2011, vendeu o veículo acima especificado ao Sr. Jamil 

Nassarden de Abreu, CPF nº 274.542.821-72 e que, na condição de 

alienante, procedeu ao Comunicado de Venda em 18/07/2011. Entretanto, 

segundo o Autor, o adquirente não formalizou a transferência perante o 

DETRAN/MT, razão pela qual ainda são a ele imputados os débitos de 

IPVA. Pois bem. No caso de transferência de propriedade, ao antigo 

proprietário incumbia encaminhar ao órgão de trânsito cópia autenticada 

do comprovante de transferência de propriedade, datado e assinado, no 

prazo de 30 dias, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas 

penalidades, consoante artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro. O 

artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro preconiza: “Art. 134. No caso 

de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar 

ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias 

,cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, 

devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar 

solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data 

da comunicação”. O caput do art. 2º da Resolução Contran nº 398/2011, 

vigente à época da comunicação da venda de fl. 13, regulamenta a forma 

como essa comunicação deve ser feita: “Art. 2º A comunicação de venda 

documental será protocolada no órgão ou entidade executiva de trânsito 

do Estado ou do Distrito Federal em que o veículo estiver registrado, por 

intermédio de cópia autenticada da Autorização para Transferência de 

Propriedade de Veículo – ATPV, que consta do verso do Certificado de 

Registro de Veículos – CRV, devidamente preenchida." O documento 

constante da fl. 13 não basta para se ter como efetivada a comunicação 

de venda do veículo, já que o art. 134 do CTB exige que isso seja feito 

com cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade. E 

essa exigência legal, que não está eivada do vício de 

inconstitucionalidade, é bastante razoável para garantia da segurança 

jurídica. Explico: a comunicação da venda ao órgão de trânsito tem dupla 

finalidade: afastar a responsabilidade solidária do alienante pelas 

infrações de trânsito cometidas após a comunicação da alienação (art. 

134 do CTB) e a responsabilidade solidária pelos débitos fiscais que 

incidam sobre o veículo (art. 6º da Lei Estadual que regulamenta o IPVA), 

transferindo-a, com exclusividade, ao adquirente do veículo indicado pelo 

alienante. Se o alienante pudesse, se qualquer formalidade, indicar nome 

de terceira pessoa como adquirente do veículo, sem apresentar a 

documentação exigida pelo art. 134 do CTB e art. 2º da Resolução Contran 

398/2011, haveria sério risco à segurança jurídica, pois a qualquer 

momento alguém poderia ter seu nome indicado como adquirente de um 

veículo e passar a receber cobranças de multas e IPVA que desconhece. 

Dito isso, a pretensão do autor não merece prosperar em relação ao 

DETRAN, muito menos ao Estado de Mato Grosso, pois não comprovou, 

nos termos do art. 134 do CTB, ter comunicado a venda por meio da cópia 

autenticada do documento de transferência de propriedade, devidamente 

assinado e datado, o fazendo somente por requerimento simples, sem a 

documentação legalmente exigida. Sendo assim, os pedidos de tutela de 

urgência e indenização por danos morais restaram prejudicados. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em custas e honorários de advogado na forma do artigo 55 

da Lei 9.099/95, de aplicação subsidiária a este procedimento, consoante 

art. 27 da Lei nº 12.153/09. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010153-05.2015.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. CALLEGARO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELCIO LUIZ SCHUH (REQUERIDO)

JAQUELINE DAIANE SCHUH (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Processo: 

8010153-05.2015.8.11.0080; Valor causa: R$ 6.055,79; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: S. M. CALLEGARO - ME Parte Ré: 

REQUERIDO: JAQUELINE DAIANE SCHUH, ELCIO LUIZ SCHUH Vistos. 

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes. Em consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o processo 

com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, "b", do 

NCPC/2015. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da lei 

9.099/95). Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em 

julgado (art. 1.000 do NCPC). Arquivem-se com as baixas necessárias e 

anotações de estilo. Antes da publicação desta decisão, determino que a 

Secretaria providencie o cadastramento de todas as partes e 

Procuradores que, eventualmente, não se encontrem cadastrados nestes 

autos. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010047-72.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO FELDKIRCHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA COLLACHITI MORETO OAB - MT0009986A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GESSIMAR FELICIANO DE ASSIS (REQUERIDO)

ANTONIA LUZINEIDE DA COSTA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a Parte Autora, via DJE, na pessoa de seu 

advogado, para que informe novo endereço válido dos requeridos, tendo 

em vista a devolução de carta precatória de ID 13374600.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010124-86.2014.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

IRIS FERNANDES GALVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SCHNEIDER GARCIA SALAMONI OAB - MT0015198A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR HENRIQUE BONFIM (REQUERIDO)

KELER RESENDE DA SILVA TRANSPORTADORA & CIA LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010124-86.2014.8.11.0080 REQUERENTE: IRIS FERNANDES GALVAO 

REQUERIDO: VICTOR HENRIQUE BONFIM, KELER RESENDE DA SILVA 

TRANSPORTADORA & CIA LTDA Vistos (META 2 CNJ). Chamo o feito à 

ordem. Considerando que a demanda foi proposta ainda no ano de 2014, 

ou seja, há quase 04 anos, e não há sequer citação, tenho para mim que o 

prosseguimento do feito se afigura impossível. Isso porque a citação é 

pressuposto processual indispensável para o regular trâmite do feito. 

Diante do exposto, julgo EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC. Não há custas ou honorários advocatícios. 

P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010111-24.2013.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

MATIAS VEZARO (REQUERENTE)

MARILDO VEZARO (REQUERENTE)

CELSO DIEGO CARDOZO BOTURA (REQUERENTE)

PRICILA TECCHIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010111-24.2013.8.11.0080 REQUERENTE: PRICILA TECCHIO, CELSO 
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DIEGO CARDOZO BOTURA, MATIAS VEZARO, MARILDO VEZARO 

REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos (META 2 CNJ). Chamo o feito à ordem. 

Considerando que a demanda foi proposta ainda no ano de 2013, ou seja, 

há quase 05 anos, e não há sequer citação, tenho para mim que o 

prosseguimento do feito se afigura impossível. Isso porque a citação é 

pressuposto processual indispensável para o regular trâmite do feito. 

Diante do exposto, julgo EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC. Não há custas ou honorários advocatícios. 

P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010075-79.2013.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO FARIA DO VALE JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

RONALDO ILKIU DECIAN (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO COMARCA DE QUERÊNCIA - MT 

JUIZADO ESPECIAL Vistos. Proceda-se à atualização no sistema PJE para 

que faça constar "cumprimento de sentença". Intime-se a parte devedora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor da dívida, sob pena de 

ser acrescida multa de 10%, nos termos do art. 523, §1º, do NCPC. Após 

o transcurso do prazo acima estabelecido e, caso a parte devedora se 

mantenha inerte quanto ao cumprimento da obrigação, aplico-lhe a multa 

de 10 (dez por cento) sobre o montante da condenação. Com a vinda ou 

decorrido o prazo, manifeste-se a parte exequente no prazo de 10 (dez) 

dias, eventualmente indicando bens à penhora. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010195-93.2011.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR AUGUSTO FAGUNDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento nº 68 do CNJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Requerida para que tome ciência do alvará eletrônico 

expedido nestes para levantamento de valores.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010046-63.2012.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIANO MORENO COFERO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA OAB - MT0009401S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar o Autor, por meio de seu Advogado, via DJE, para que se manifeste 

nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, eventualmente indicando bens à 

penhora.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010055-83.2016.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DOS SANTOS PASSILIO DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON LOPES ALVES OAB - MT0008953S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SECAF COMUNHAO - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SARA COSTA DE OLIVEIRA OAB - MT0018587A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono estes autos para intimar 

a parte Autora, via DJE, para que se manifeste nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias, eventualmente indicando bens à penhora.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010078-34.2013.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

SANTINI & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL DE 

QUERÊNCIA Vistos. A concessão do benefício da assistência judiciária 

gratuita no âmbito dos juizados especiais cíveis é medida excepcional, 

porém, verifico que restou comprovada a situação de hipossuficiência 

econômica da Recorrente, de modo que defiro o aludido benefício. Recebo 

o recurso inominado em seus efeitos legais. Intime-se a parte recorrida 

para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após, independentemente 

de nova conclusão, remetam-se os autos à Turma Recursal. Às 

providências.

Certidão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010146-47.2014.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ALMINDO NUNES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA Impulsionamento por Certidão Nos 

termos do Provimento nº 68 do CNJ, impulsiono estes autos para intimar 

a(s) Parte(s) para que tomem ciência da expedição de alvará eletrônico 

para levantamento de valores. QUERÊNCIA, 19/06/2018. NARJANA 

ROBERTA KROTH Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA E INFORMAÇÕES: AVENIDA CD, S/N, 

QUADRA 6, LOTES 4, 6 E 8, SETOR C, QUERÊNCIA - MT - CEP: 78643-000 

TELEFONE: (66) 35292220

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010126-59.2014.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANTONIO SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE MORAIS PINTO JUNIOR OAB - MT0003652S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RURAL AGRONEGOCIOS FERTILIZANTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito para intimar o patrono da parte requerente da 

sentença de ID 12432638, para, caso queira, apresente o recurso no 

prazo legal. Felipe Rabaioli Ramos - Técnico Judiciário - Matrícula nº. 

32.524

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010023-18.2015.8.11.0079
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Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIDER CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS OAB - MT0009084S (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito para intimar o patrono da parte requerida da sentença de 

ID 13730823, para, caso queira, apresentar recurso no prazo legal. Felipe 

Rabaioli Ramos - Técnico Judiciário - Matrícula nº. 32.524

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52356 Nr: 1341-92.2018.811.0052

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odair Aparecido Busiquia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ed Canuto Brandini, Amélia Rosa M. Brandini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Nodari - OAB:7307/MT, 

Regis Fernando Niederauer Silveira - OAB:3.756/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 480,00 (quatrocentos e 

oitenta reais).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39754 Nr: 696-38.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Madalena Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

As partes foram intimadas para se manifestarem acerca das provas que 

pretendiam produzir.

A parte autora requereu designação de perícia. A Altarquia requerida não 

se manifestou.

Os autos vieram conclusos.

Defiro o pedido da parte autora, de forma que:

1) NOMEIO perito o Dr. Roberto Gomes de Azevedo, CRM/MT Nº. 1958, 

Rua 24 de Outubro, nº 827, Galeria 24 de Outubro, sala 08, Popular, 

Cuiabá/MT, CEP: 78045-470, Telefone profissional n.º (65) 99631-9747 e 

(65) 2127-8022, e-mail robertoazevedo1958@gmail.com, para realização 

da perícia e juntada do laudo independentemente de compromisso (artigo 

466 do CPC), para responder os quesitos que serão apresentados pelas 

partes;

2) FIXO os honorários em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do 

artigo 2º, IV, da Resolução CNJ nº 232/2016.

3) INTIME-SE o Dr. Roberto Gomes de Azevedo para ciência de sua 

nomeação e aceitação do encargo;

4) Proceda a Secretaria da Vara Única AGENDAMENTO da perícia junto ao 

médico perito.

5) CITE-SE a Autarquia demandada para, no prazo legal (observado o 

disposto no artigo 183 do CPC), apresentar resposta à inicial, bem como 

INTIMEM-SE as partes para ciência da nomeação do médico perito e da 

data e local da realização da perícia, oportunidade em que poderão, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, indicar quesitos e assistente técnico (cuja 

intimação pessoal é dispensável), se ainda não indicados.

6) Fixo o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, após o exame pericial, para 

JUNTADA DO LAUDO (artigo 465 do CPC), com resposta aos quesitos e 

demais observações médicas sobre o periciado.

7) COM A JUNTADA DO LAUDO PERICIAL:

a) INTIMEM-SE AS PARTES para que se manifestem NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS (art. 477, §1º, do CPC);

b) EXPEÇA-SE CERTIDÃO em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, devendo, no caso dos processos de 

competência delegada da Justiça Federal, observar a regra do art. 29 da 

Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça Federal;

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34326 Nr: 1068-55.2014.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Souza Maia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Mato-grossense

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:MT - 11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Código 34326

Vistos etc.,

INTIME-SE a parte embargada para, querendo, manifeste-se, no prazo de 5 

(cinco) dias, sobre os embargos opostos, conforme dispõe o art. 1.022, § 

2°, CPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48649 Nr: 3249-24.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, José 

Inocêncio Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Rio 

Branco/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tessaline Luciana Higuchi 

Viegas dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 48649

Vistos etc.,

Tendo em vista o teor da decisão de ref. 21, DEFIRO o pedido da cota 

ministerial de ref. 28.

OFICIE-SE a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco/MT para que 

providencie o agendamento da consulta com o médico especialista 

vascular que atua na cidade de Cáceres/MT, bem como para agilizar o 

transporte do requerente até a cidade de Cáceres/MT na data da consulta 

agendada.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 811 Nr: 346-46.1999.811.0052

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Guidini, NEUSA ALVES GUIDINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Walter Fernandes Fidélis, Estefano 

Virage Simon, Maria da Conceição Cardoso Leal Fernandes Fidelis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Othon Calestini - OAB:4495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Fernandes Fidelis - 

OAB:20.681, Giovana Sousa Peres da Silva - OAB:14.395/O

 2)INTIMEM-SE AS PARTES para, motivadamente, no prazo de quinze dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.3)Após, tendo em vista a multiplicidade de ações de usucapião 

ajuizadas na área denominada Gleba Canaã, INTIME-SE O MINISTÉRIO 

PÚBLICO para, querendo, ingressar na lide nos termos do arts. 178 e 
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seguintes, do CPC.4)Por fim, embora não haja interesse direto da União na 

solução da presente ação petitória, conforme decidido pela própria Justiça 

Federal, entendo que é possível que o Procedimento de 

Arrecadação/Discriminação de n.º 54242.00031/2009-93, referente à 

Gleba Canaã, situada no Município de Lambari D´Oeste, tenha informações 

que possam auxiliar este Juízo na resolução desta lide. Assim, 

EXPEÇA-SE OFÍCIO AO INCRA requisitando cópia do referido processo 

administrativo.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 809 Nr: 345-61.1999.811.0052

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Joel da Silva, Aparecida Medeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estefano Virage Simon, Espólio de Walter 

Fernandes Fidélis, Maria da Conceição Cardoso Leal Fernandes Fidelis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADJA MORBECK TEIXEIRA - 

OAB:3867/MT, Othon Calestini - OAB:4495, SEBASTIÃO DONIZETTE 

DE OLIVEIRA - OAB:4872/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Fernandes Fidelis - 

OAB:20.681, Giovana Sousa Peres da Silva - OAB:14.395/O

 2)INTIMEM-SE AS PARTES para, motivadamente, no prazo de quinze dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.3)Após, tendo em vista a multiplicidade de ações de usucapião 

ajuizadas na área denominada Gleba Canaã, INTIME-SE O MINISTÉRIO 

PÚBLICO para, querendo, ingressar na lide nos termos do arts. 178 e 

seguintes, do CPC.4)Por fim, embora não haja interesse direto da União na 

solução da presente ação petitória, conforme decidido pela própria Justiça 

Federal, entendo que é possível que o Procedimento de 

Arrecadação/Discriminação de n.º 54242.00031/2009-93, referente à 

Gleba Canaã, situada no Município de Lambari D´Oeste, tenha informações 

que possam auxiliar este Juízo na resolução desta lide. Assim, 

EXPEÇA-SE OFÍCIO AO INCRA requisitando cópia do referido processo 

administrativo.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 803 Nr: 343-91.1999.811.0052

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO LEOCÁDIO SALES, MARIA AUXILIADORA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Walter Fernandes Fidélis, Estefano 

Virage Simon, Maria da Conceição Cardoso Leal Fernandes Fidelis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Othon Calestini - OAB:4495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Fernandes Fidelis - 

OAB:20.681, Giovana Sousa Peres da Silva - OAB:14.395/O

 Por outro lado, a Justiça Federal determinou o retorno dos autos à Justiça 

Estadual, nos termos da súmula n.º 150, do STJ.Assim, salta aos olhos o 

fato de que ainda existem matérias suscitadas nos recursos interpostos 

pelas partes que ainda pendem de análise pelo E. Tribunal de Justiça.Por 

todo exposto:1)Diante do falecimento do requerido Walter Fernandes 

Fidelis, proceda-se a REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL do polo passivo 

para constar ESPÓLIO DE WALTER FERNANDES FIDELIS representado 

pela Inventariante MARIA DA CONCEIÇÃO CARDOSO LEAL FERNANDES 

FIDELIS, devendo as intimações de interesse do espólio serem feitas em 

nome dos advogados Giovana Sousa Peres da Silva - OAB/MT nº 14.395 

e Eduardo Fernandes Fidelis - OAB/MT nº 20.681.2)REMETAM-SE OS 

AUTOS AO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM URGÊNCIA e as homenagens 

de praxe.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 4939 Nr: 441-03.2004.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Alves de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amarildo Borges de Oliveira - 

OAB:6121 e 6098, Evania Maria de Almeida Oliveira - OAB:6098/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A

 Vistos em correição.

1) Altere-se o tipo de ação para a classe CUMPRIMENTO DE SENTENÇA;

2)Considerando o certificado às fls. 512, EXPEÇA-SE, por intermédio do 

presidente do tribunal competente, precatório em favor da parte 

exequente, observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição 

Federal (artigo 535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de 

pequeno valor, expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo para proceder o 

pagamento de obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da 

entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais 

próxima da residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41418 Nr: 1643-92.2016.811.0052

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco ABC Brasil SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEEBLA SERVIÇO DE ENGENHARIA EMILIO 

BAUMGART LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ernesto Borges Neto - 

OAB:OAB/MT 8.224-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:5699, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:OAB/MT 8.184/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar acerca do Ofício nº 

1201/2018 (referência 36).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 14454 Nr: 1117-04.2011.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Valdomiro Barbosa de Souza, Leonice da 

Silva Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Matheus Tostes Cardoso - 

OAB:10.041 MT, MATHEUS TOSTES CARDOSO - OAB:10041/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 Vistos etc., (...) Feitas tais considerações: 1) Proceda-se a alteração do 

patrono da parte autora, de forma que todas as publicações, intimações e 

outros atos sejam feitas em nome de MATHEUS TOSTES CARDOSO, com 

inscrição na OAB/MT nº 10.041; 2) Anote-se o deferimento dos 

BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA à parte requerida. 3) NOMEIO o 

Engenheiro THIAGO FONTES FIGUEIREDO, credenciado junto ao banco de 

peritos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – TJMT, nos 

termos do que dispõe o artigo 173 e ss. da CNGC – Judicial, com endereço 

profissional na Travessa do Cururú, 127 – Cavalhada, Cáceres-MT, CEP: 

78200-000, telefone: (65) 9998-91895, e-mail: florestal.thiago@gmail.com, 

para REALIZAÇÃO DA PERÍCIA, para aferir a correta localização dos 

imóveis do requerente e do requerido, e a posse exercida, bem como para 

responder os quesitos apresentados pelas partes e juntada do laudo 

independentemente de compromisso (artigo 466 do CPC). 4) Tendo em 

vista as peculiaridades regionais do Estado de Mato Grosso, pela sua 

extensão e dificuldades de acesso às áreas a serem periciadas, bem 

como o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço, fixo como 

honorários o valor máximo previsto na tabela da Resolução CNJ nº 

232/2016, isto é, o valor R$ 870,00 (oitocentos e setenta reais) 

multiplicado por 05 (cinco), totalizando O VALOR DE R$ 4.350,00 

(QUATRO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), com fundamento no 

artigo 2º, § 4º, da mesma Resolução. (...) 5) INTIME-SE as partes para, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, arguir o impedimento ou a suspeição do 

perito, se for o caso, indicar assistente técnico, bem como apresentar os 

quesitos; (...) 10) Fixo o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, após o exame 

pericial, para JUNTADA DO LAUDO (artigo 465 do CPC), com resposta aos 
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quesitos apresentados.11) Com a Juntada do laudo pericial, INTIMEM-SE 

AS PARTES para que se manifestem NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 

(art. 477, §1º, do CPC). 12) Após, tornem-me CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33528 Nr: 486-55.2014.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanei Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DOS 

SANTOS JUNIOR - OAB:MT - 21786-O

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte ré, para apresentar memoriais finais, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 6502 Nr: 643-43.2005.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: José Brito de Souza Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agrícola de Produtores de Cana 

de Rio Branco Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedita - OAB:, Benedita Ivone 

Adorno - OAB:6391/MT, Claúdio Palma Dias - OAB:MT-3523-A, 

Jaime Santana Orro Silva - OAB:6.072-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleiton Tubino Silva - 

OAB:5239/MT, Vinicius Castro Cintra - OAB:10044/MT

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar acerca da 

impugnação ao cumprimento da sentença, juntada às folhas 1229/1243 e 

acerca da petição de folhas 1244/1245.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51244 Nr: 786-75.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Lúcia Chuina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso-Distribuidora de Energia 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Obtida a autocomposição, a minuta do acordo deverá ser imediatamente 

encaminhada para esta Magistrada para homologação.Não obtida a 

autocomposição, sairá a parte requerida devidamente intimada para a 

apresentação de contestação, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, cujo 

termo inicial será a data da audiência de conciliação, sob de pena de 

serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela 

parte autora (art. 344 do CPC).Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE.ÀS 

PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30956 Nr: 811-98.2012.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCdS, Graciana Raimunda da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

DEFIRO o pedido do MINISTÉRIO PÚBLICO de fls. 136/138-v.

1) NOTIFIQUE-SE a assistente social credenciada junto a este juízo para 

que, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, proceda novo estudo social de 

forma a contemplar os requisitos exigidos no artigo 20 da Lei nº 

8.742/1993, mais especificadamente informar:

a) Número preciso de membros que integram a família para fins de 

comprovação do requisito constante no § 3º do referido artigo, 

considerando que a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou 

companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o 

padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores 

tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto, conforme prevê o § 1º.

 b) Declaração da renda familiar mensal pelo requerente ou seu 

representante legal, informando se há recebimento de outros benefícios 

pelo requerente no âmbito da seguridade social ou de outro regime, 

devendo excluir do cálculo da renda familiar mensal assistência médica, 

pensão especial de natureza indenizatória, bem como os rendimentos 

decorrentes de estágio supervisionado e de aprendizagem.

c) Se há outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do 

grupo familiar e da situação de vulnerabilidade.

2) Com a juntada do laudo, INTIME-SE as partes para se manifestarem NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

3) Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação das partes, VISTAS 

AO MINISTÉRIO PÚBLICO.

4) Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40438 Nr: 1043-71.2016.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juraci Rosa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Processo n.º 1043-71.2016.811.0052 – Código: 40438

Vistos em correição.

Certifique-se se a presente guia de recolhimento encontra-se de acordo 

com o disposto no art. 1.566 e seguintes, seção 29, capítulo VII, da CNGC, 

bem como se há outros executivos de pena em andamento em relação ao 

recuperando.

Caso haja executivo em andamento com condenação transitada em 

julgado, reúnam-se os autos conforme dispõe o artigo 1.549 da CNGC.

Ademais, diante da suspensão do expediente da Defensoria Pública nesta 

Comarca, DETERMINO a intimação pessoal do reeducando para informar 

se possui condições financeiras para constituir causídico para sua 

defesa. Exarando ser hipossuficiente, DEVERÁ MANIFESTAR SEU 

DESEJO DE SE VER REPRESENTADO POR DEFENSOR DATIVO, O QUE 

SERÁ CERTIFICADO PELO SR. MEIRINHO.

 Se assim o for, NOMEIO, desde já, o Dr. ADAILTON DA SILVA PERES, 

OAB/MT n. 5106-A, para que atue como advogado nesta ação, 

considerando que é dever do Estado prestar assistência jurídica integral e 

gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da 

Constituição Federal.

Destaco que os honorários advocatícios serão arbitrados por ato, 

observando-se o teto máximo e o regime de cumprimento da pena 

constante na tabela OAB/MT – fev 2018, bem como de acordo com o zelo 

despendido e a complexidade que a causa requer.

Por fim, VISTA ao Ministério Público para ciência da distribuição da 

presente execução penal, na forma do art. 106 §1º da LEP e para pugnar 

o que entender de direito.

Após, volvam-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 822 Nr: 386-28.1999.811.0052

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITALINO MOREIRA DE FREITAS, HELENA MOREIRA DE 

LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Walter Fernandes Fidélis, Estefano 

Virage Simon, Maria da Conceição Cardoso Leal Fernandes Fidelis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Othon Calestini - OAB:4495
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Fernandes Fidelis - 

OAB:20.681, Giovana Sousa Peres da Silva - OAB:14.395/O

 2)INTIMEM-SE AS PARTES para, motivadamente, no prazo de quinze dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.3)INTIME-SE A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO para, 

querendo, manifestar-se nos autos, uma vez que apresentou contestação 

à inicial.4)Após, tendo em vista a multiplicidade de ações de usucapião 

ajuizadas na área denominada Gleba Canaã, INTIME-SE O MINISTÉRIO 

PÚBLICO para, querendo, ingressar na lide nos termos do arts. 178 e 

seguintes, do CPC.5)Por fim, embora não haja interesse direto da União na 

solução da presente ação petitória, conforme decidido pela própria Justiça 

Federal, entendo que é possível que o Procedimento de 

Arrecadação/Discriminação de n.º 54242.00031/2009-93, referente à 

Gleba Canaã, situada no Município de Lambari D´Oeste, tenha informações 

que possam auxiliar este Juízo na resolução desta lide. Assim, 

EXPEÇA-SE OFÍCIO AO INCRA requisitando cópia do referido processo 

administrativo.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46081 Nr: 1935-43.2017.811.0052

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rute Vicente de Assis Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:MT - 21711-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, com 

resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 497, I, do CPC, e 

homologo os cálculos apresentados pela parte autora, e declaro líquida a 

execução, em favor da parte exequente, no valor principal de R$ 

52.797,13 (cinquenta e dois mil e setecentos e noventa e sete reais e 

treze centavos), os quais deverão ser corrigidos monetariamente e 

acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês na data do efetivo 

pagamento, na forma da lei.INDEFIRO, neste momento, o pedido da parte 

autora para que se proceda a penhora “on line” por meio de bloqueio 

BACENJUD, uma vez que, conforme já explicitado acima, o rito seguirá, no 

que couber o disposto no Livro I da Parte Especial do CPC/2015, ou seja, 

deverá ser dado início ao cumprimento de sentença, conforme previsão do 

artigo 523 e ss. do CPC.Disposições finais:1)Altere-se a classe para 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.2)INTIME-SE A PARTE EXECUTADA, por 

meio de seu advogado ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento 

do valor apurado, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de 

pagamento de multa e honorários advocatícios, cada um no montante de 

10% sobre o total, e prosseguimento, com penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação, tudo na forma do artigo 523 do 

CPC.3)Faça consignar que, decorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do artigo 525 do 

CPC.4)Transcorrido os prazos acima, INTIME-SE a parte autora, para, no 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, se manifestar.5)Após, voltem-me 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46076 Nr: 1931-06.2017.811.0052

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleves Jesus de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A, Carlos Roberto 

Costa, Carlos Nataniel Wanzeler, James Mattew Merril

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O, César Luiz Branicio da Silva - OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, com 

resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 497, I, do CPC, e 

homologo os cálculos apresentados pela parte autora, e declaro líquida a 

execução, em favor da parte exequente, no valor principal de R$ 6.145,39 

(seis mil, cento e quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos), os 

quais deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros 

moratórios de 1% ao mês na data do efetivo pagamento, na forma da 

lei.Disposições finais:1)Altere-se a classe para CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA.2)INTIME-SE A PARTE EXECUTADA, por meio de seu advogado 

ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de pagamento de multa e 

honorários advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do CPC.3)Faça consignar que, 

decorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos 

termos do artigo 525 do CPC.4)Transcorrido os prazos acima, INTIME-SE a 

parte autora, para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, se 

manifestar.5)Após, vol tem-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46080 Nr: 1934-58.2017.811.0052

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Albino de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A, Carlos Roberto 

Costa, Carlos Nataniel Wanzeler, James Mattew Merril

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O, César Luiz Branicio da Silva - OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, com 

resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 497, I, do CPC, e 

homologo os cálculos apresentados pela parte autora, e declaro líquida a 

execução, em favor da parte exequente, no valor principal de R$ 6.422,68 

(seis mil, quatrocentos e vinte e dois reais e sessenta e oito centavos), os 

quais deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros 

moratórios de 1% ao mês na data do efetivo pagamento, na forma da 

lei.Disposições finais:1)Altere-se a classe para CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA.2)INTIME-SE A PARTE EXECUTADA, por meio de seu advogado 

ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de pagamento de multa e 

honorários advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do CPC.3)Faça consignar que, 

decorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos 

termos do artigo 525 do CPC.4)Transcorrido os prazos acima, INTIME-SE a 

parte autora, para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, se 

manifestar.5)Após, vol tem-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35136 Nr: 72-23.2015.811.0052

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: URUGUAIANA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
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IMOBILIÁRIOS LTDA ME, Lucimara Silva Perête Berto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Darlã Ebert Vargas - 

OAB:20.010-A MT, Lenine Póvoas de Abreu - OAB:OAB/MT 17.120, 

Natália Corrêa Puga da Silva - OAB:19.035/MT, Patrícia Naves Mafra 

- OAB:21.447/MT, Vinicius Cepil Coelho - OAB:17.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 Código 35136

Vistos em correição.

INTIME-SE a parte embargada para, querendo, manifeste-se, no prazo de 5 

(cinco) dias, sobre os embargos opostos, conforme dispõe o art. 1.022, § 

2°, CPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Rio Branco/MT, 04 de junho de 2018.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34207 Nr: 996-68.2014.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URUGUAIANA CONSTRUÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME, Lucimara Silva Perête Berto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lenine Póvoas de Abreu - 

OAB:OAB/MT 17.120, Marionely Araujo Viegas - OAB:2684/MT

 Código 34207

Vistos em correição.

INTIME-SE a parte embargada para, querendo, manifeste-se, no prazo de 5 

(cinco) dias, sobre os embargos opostos, conforme dispõe o art. 1.022, § 

2°, CPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Rio Branco/MT, 04 de junho de 2018.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Juíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46905 Nr: 2375-39.2017.811.0052

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adjanio Tessinari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Vistos etc.,

Rececbo o aditamento da inicial e portanto determino:

1) INTIME-SE, seguindo-se a orientação do art. 511, do Código de 

Processo Civil, a requerida/liquidada na pessoa de seu advogado ou da 

sociedade de advogados que estiver vinculado para que, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS:

a) JUNTE O EXTRATO DAS CONTAS EXISTENTES VINCULADAS AO CPF 

DA PARTE REQUERENTE, ressaltando-se que a não juntada dos 

documentos importará aplicação do artigo 400, I, do CPC, ou seja, serão 

admitidas como verdadeiros os fatos que, por meio do documento, a parte 

pretendia provar;

b) Querendo, APRESENTE CONTESTAÇÃO;

2) Decorrido o pra, INTIME-SE A PARTE REQUERENTE/LIQUIDANTE para 

que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se manifeste.

 Após, voltem-me conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46910 Nr: 2378-91.2017.811.0052

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanderson Tessinari da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Vistos etc.,

Trata-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA pelo PROCEDIMENTO COMUM 

combinada com EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS em que a parte autora requer 

o aditamento da petição inicial, para incluir na descrição fática o quanto o 

requerente investiu na operação.

Recebo o aditamento da inicial e, portanto, determino:

INTIME-SE, seguindo-se a orientação do art. 511, do Código de Processo 

Civil, a requerida/liquidada na pessoa de seu advogado ou da sociedade 

de advogados que estiver vinculado para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, querendo, APRESENTE CONTESTAÇÃO;

Decorrido o prazo, INTIME-SE A PARTE REQUERENTE/LIQUIDANTE para 

que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, se manifeste.

 Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46912 Nr: 2381-46.2017.811.0052

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josina dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Vistos etc.,

Trata-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA pelo PROCEDIMENTO COMUM 

combinada com EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS em que a parte autora requer 

o aditamento da petição inicial, para incluir na descrição fática o quanto o 

requerente investiu na operação.

Recebo o aditamento da inicial e, portanto, determino:

INTIME-SE, seguindo-se a orientação do art. 511, do Código de Processo 

Civil, a requerida/liquidada na pessoa de seu advogado ou da sociedade 

de advogados que estiver vinculado para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, querendo, APRESENTE CONTESTAÇÃO;

Decorrido o prazo, INTIME-SE A PARTE REQUERENTE/LIQUIDANTE para 

que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, se manifeste.

 Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46919 Nr: 2389-23.2017.811.0052

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

Comum->Procedimento de Liquidação->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilza Barbosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Vistos etc.,

Trata-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA pelo PROCEDIMENTO COMUM 

combinada com EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS em que a parte autora requer 

o aditamento da petição inicial, para incluir na descrição fática o quanto o 

requerente investiu na operação.

Recebo o aditamento da inicial e, portanto, determino:

INTIME-SE, seguindo-se a orientação do art. 511, do Código de Processo 

Civil, a requerida/liquidada na pessoa de seu advogado ou da sociedade 

de advogados que estiver vinculado para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, querendo, APRESENTE CONTESTAÇÃO;

Decorrido o prazo, INTIME-SE A PARTE REQUERENTE/LIQUIDANTE para 

que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, se manifeste.

 Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46077 Nr: 1932-88.2017.811.0052

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucio Alves Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A, Carlos Roberto 

Costa, Carlos Nataniel Wanzeler, James Mattew Merril

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O, César Luiz Branicio da Silva - OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, com 

resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 497, I, do CPC, e 

homologo os cálculos apresentados pela parte autora, e declaro líquida a 

execução, em favor da parte exequente, no valor principal de R$ 

39.574,12 (trinta e nove mil, quinhentos e setenta e quatro reais e doze 

centavos), os quais deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos 

de juros moratórios de 1% ao mês na data do efetivo pagamento, na forma 

da lei.Disposições finais:1)Altere-se a classe para CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA.2)INTIME-SE A PARTE EXECUTADA, por meio de seu advogado 

ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de pagamento de multa e 

honorários advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do CPC.3)Faça consignar que, 

decorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos 

termos do artigo 525 do CPC.4)Transcorrido os prazos acima, INTIME-SE a 

parte autora, para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, se 

manifestar.5)Após, vol tem-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46074 Nr: 1930-21.2017.811.0052

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucídio Jesus de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A, Carlos Roberto 

Costa, Carlos Nataniel Wanzeler, James Mattew Merril

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O, César Luiz Branicio da Silva - OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, com 

resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 497, I, do CPC, e 

homologo os cálculos apresentados pela parte autora, e declaro líquida a 

execução, em favor da parte exequente, no valor principal de R$ 5.864,55 

(cinco mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco 

centavos), os quais deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos 

de juros moratórios de 1% ao mês na data do efetivo pagamento, na forma 

da lei.Disposições finais:1)Altere-se a classe para CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA.2)INTIME-SE A PARTE EXECUTADA, por meio de seu advogado 

ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de pagamento de multa e 

honorários advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do CPC.3)Faça consignar que, 

decorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos 

termos do artigo 525 do CPC.4)Transcorrido os prazos acima, INTIME-SE a 

parte autora, para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, se 

manifestar.5)Após, vol tem-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50937 Nr: 681-98.2018.811.0052

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Dingeman Timoteo Roberto Riisdiik

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jayme Vittorazi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/PR 28.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente a efetuar o pagamento da 

complementação da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 

332,00 (trezentos e trinta e dois reais).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46154 Nr: 1977-92.2017.811.0052

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leidiane Aparecida de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A, Carlos Roberto 

Costa, Carlos Nataniel Wanzeler, James Mattew Merril

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, com 

resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 497, I, do CPC, e 

homologo os cálculos apresentados pela parte autora, e declaro líquida a 

execução, em favor da parte exequente, no valor principal de R$ 6.032,49 

(seis mil e trinta e dois reais e quarenta e nove reais, os quais deverão ser 

corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês 

na data do efetivo pagamento, na forma da lei.Disposições 

f ina is :1 )A l te re -se  a  c lasse  pa ra  CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA.2)INTIME-SE A PARTE EXECUTADA, por meio de seu advogado 

ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de pagamento de multa e 

honorários advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 
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prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do CPC.3)Faça consignar que, 

decorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos 

termos do artigo 525 do CPC.4)Transcorrido os prazos acima, INTIME-SE a 

parte autora, para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, se 

manifestar.5)Após, vol tem-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41613 Nr: 1733-03.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helton Laurentino Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Processo nº. 1733-03.2016.811.0052 – Código: 41613

Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que a d. Defensora Pública, estava 

patrocinando os interesses da réu, porém, no dia 01.09.2017, houve 

SUSPENSÃO do expediente da Defensoria Pública militante nesta 

Comarca, em razão da Portaria de nº 779/2017DPG.

Com base nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, o réu deve ser assistido por defesa técnica, sob 

pena de nulidade absoluta.

 Posto isso, DETERMINO A INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO PARA 

CONSTITUIR NOVO ADVOGADO, OU, EM NÃO TENDO CONDIÇÕES, 

MANIFESTAR SEU DESEJO DE SER PATROCINADO POR DEFENSOR 

DATIVO, DEVENDO O SR. MEIRINHO CERTIFICAR.

 Declarada a hipossuficiência, NOMEIO, como Defensor Dativo, desde já, o 

Dr. ADAILTON DA SILVA PERES, OAB/MT n. 5106-A, para que atue como 

advogado nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela 

vigente da OAB/MT – fev 2018, considerando que é dever do Estado, 

prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos 

termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Assim, de acordo com o que manifestar o réu, INTIME-SE o douto 

causídico para, em caso de aceitação do múnus, representar os 

interesses do acusado.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, de acordo com o zelo despendido e a complexidade que a 

causa requer.

Ademais, em consideração ao lapso temporal decorrido, abro VISTA dos 

autos ao Ministério Público, para se manifestar.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-74.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ENI DAS GRACAS CUNHA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA TRES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DAMICO OAB - RS57705 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000050-74.2017.8.11.0052; Valor causa: 0,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Partes do processo: Parte Requerente: ENI DAS GRACAS CUNHA 

ALMEIDA Parte Requerido: EDITORA TRES LTDA. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE DA CONCEICAO PAIVA 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar cálculo atualizado para 

execução da sentença no processo acima indicado. Despacho/Decisão: 

RIO BRANCO/MT, 19 de junho de 2018 Atenciosamente, (assinado 

digitalmente) MARCIA KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E 

INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 

78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-36.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

NAILZA FERREIRA DOS SANTOS GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

Vistos etc., O art. 3º, §2º, da Lei 9.099/95 dispõe que “ficam excluídas da 

competência do Juizado Especial as causas de natureza alimentar, 

falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Pública, e também as relativas 

a acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado e capacidade das 

pessoas, ainda que de cunho patrimonial”. Dispõe também o art. 8º da Lei 

9.099/95 que “não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, 

o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas 

públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.”. O artigo 2ª da Lei 

12.153/2009, dispõe que “é de competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos.”, sendo que em seu parágrafo 

4º, ressalta que “no foro onde estiver instalado Juizado Especial da 

Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.” Desse modo, 

inadmissível a presente ação, pela incompetência deste Juizado Especial 

Cível e Criminal. Ante o exposto, indefiro a inicial e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 51, IV, 

da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários neste grau de jurisdição. P.R.I. 

Ao arquivo, com baixa.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010100-74.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LEILSON INACIO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT0021373A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc., A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. Considerando que a parte executada satisfez a 

obrigação, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Com 

fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a 

sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes. Expeça-se 

alvará para levantamento, pela parte exequente, da quantia depositada 

nos autos, se necessário. Após, ao arquivo, com baixa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010378-75.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

IARA CRISTINA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

Vistos etc., Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável à parte recorrente. Intime-se a parte recorrida 

para apresentar contrarrazões, no prazo de 10(dez) dias corridos. 

Apresentadas as contrarrazões ou decorrido o prazo sem manifestação, 

remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal, com as homenagens e 
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cautelas de estilo. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010387-37.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA VERONEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

Vistos etc., Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável à parte recorrente. Intime-se a parte recorrida 

para apresentar contrarrazões, no prazo de 10(dez) dias corridos. 

Apresentadas as contrarrazões ou decorrido o prazo sem manifestação, 

remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal, com as homenagens e 

cautelas de estilo. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010376-08.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

UELITON RODRIGUES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

Vistos etc., Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável à parte recorrente. Intime-se a parte recorrida 

para apresentar contrarrazões, no prazo de 10(dez) dias corridos. 

Apresentadas as contrarrazões ou decorrido o prazo sem manifestação, 

remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal, com as homenagens e 

cautelas de estilo. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-97.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE OLIVEIRA POLTRONIER NEGRINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACE ALVES DA SILVA OAB - MT15888/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc., INTIMEM-SE as partes para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento. Transcorrido o prazo sem 

manifestação das partes será encerrada a instrução probatória. Após, 

voltem-me CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000204-92.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO FERREIRA TIENGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACE ALVES DA SILVA OAB - MT15888/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000204-92.2017.8.11.0052 Valor causa: R$ 

10.000,00 Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Exequente: EDNALDO 

FERREIRA TIENGO Parte Executada: VIVO S.A. Senhor(a): VIVO S.A. 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento do valor do débito 

(calculo anexo) ou comprovar que já o fez, sob pena de incidência de 

multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 475 - J do Código de 

Processo Civil, assim como o advirta de que a decisão judicial transitada 

em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de 

transcorrido o prazo para pagamento voluntário? NCPC, art. 517, conforme 

decisão anexa. Despacho/Decisão: anexa RIO BRANCO/MT, 19 de junho 

de 2018 Atenciosamente, (assinado digitalmente) MARCIA KUSTHER 

PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, 

CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010302-51.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIA DE BRITO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

 

Vistos etc., Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável à parte recorrente. Intime-se a parte recorrida 

para apresentar contrarrazões, no prazo de 10(dez) dias corridos. 

Apresentadas as contrarrazões ou decorrido o prazo sem manifestação, 

remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal, com as homenagens e 

cautelas de estilo. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000128-68.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANO DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos etc., Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável à parte recorrente. Intime-se a parte recorrida 

para apresentar contrarrazões, no prazo de 10(dez) dias corridos. 

Apresentadas as contrarrazões ou decorrido o prazo sem manifestação, 

remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal, com as homenagens e 

cautelas de estilo. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-67.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR PINHEIRO ALEXANDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc., Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável à parte recorrente. Intime-se a parte recorrida 

para apresentar contrarrazões, no prazo de 10(dez) dias corridos. 

Apresentadas as contrarrazões ou decorrido o prazo sem manifestação, 

remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal, com as homenagens e 

cautelas de estilo. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010321-57.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA GONCALVES HONORATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CAIRES BEZERRA EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIAN COSTA CARDOSO OAB - MT0006361A (ADVOGADO)

 

Vistos etc., Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável à parte recorrente. Intime-se a parte recorrida 

para apresentar contrarrazões, no prazo de 10(dez) dias corridos. 

Apresentadas as contrarrazões ou decorrido o prazo sem manifestação, 

remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal, com as homenagens e 

cautelas de estilo. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-65.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Vistos etc., Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável à parte recorrente. Intime-se a parte recorrida 

para apresentar contrarrazões, no prazo de 10(dez) dias corridos. 

Apresentadas as contrarrazões ou decorrido o prazo sem manifestação, 

remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal, com as homenagens e 

cautelas de estilo. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-70.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

OZIANA SOARES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Vistos etc., Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável à parte recorrente. Intime-se a parte recorrida 

para apresentar contrarrazões, no prazo de 10(dez) dias corridos. 

Apresentadas as contrarrazões ou decorrido o prazo sem manifestação, 

remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal, com as homenagens e 

cautelas de estilo. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010373-53.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARILIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

Vistos etc., Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável à parte recorrente. Intime-se a parte recorrida 

para apresentar contrarrazões, no prazo de 10(dez) dias corridos. 

Apresentadas as contrarrazões ou decorrido o prazo sem manifestação, 

remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal, com as homenagens e 

cautelas de estilo. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-75.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

RAYSSA CAROLINA SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos etc., Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável à parte recorrente. Intime-se a parte recorrida 

para apresentar contrarrazões, no prazo de 10(dez) dias corridos. 

Apresentadas as contrarrazões ou decorrido o prazo sem manifestação, 

remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal, com as homenagens e 

cautelas de estilo. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-78.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

DUILIO RIBEIRO BRAGA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WASHINGTON LUIS CARVALHO OLIVEIRA OAB - MT19297/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos etc., Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável à parte recorrente. Intime-se a parte recorrida 

para apresentar contrarrazões, no prazo de 10(dez) dias corridos. 

Apresentadas as contrarrazões ou decorrido o prazo sem manifestação, 

remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal, com as homenagens e 

cautelas de estilo. Cumpra-se.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 78207 Nr: 4141-90.2017.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO DE QUINTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana de Jesus Ribeiro - 

OAB:OAB/MT 7983-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação de ref:10, foi apresentada no prazo legal. Nos 

termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para querendo, apresentar impugnação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 79422 Nr: 210-45.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adair Augusta da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação de ref:8, foi apresentada no prazo legal. Nos 

termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para querendo apresentar impugnação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81962 Nr: 1743-39.2018.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCILENE ANGELA PEREIRA - ME, Ary Leite de 

Campos, NILDA GODOY DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de R$ 31,50 

(trinta e um reais e cinquenta centavos), referente ao cumprimento do 

mandado no Bairro zona urbana, a ser ser recolhido através de Guia de 

Diligências, nos termos do provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser 

retirada no site em http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da 

tela inicial do tjmt em aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas 

com o numero único do processo e pesquisar e sempre marcar horário 

especial e seguir as listagens do sistema ou caso não consiga entrar em 

contato na Secretaria da Vara Única desta Comarca para esclarecimento 

e demais detalhes do sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 76101 Nr: 3027-19.2017.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO JOSE DE SOUZA MARTINS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar a COMPLEMENTAÇÃO de diligências no valor de 

R$ 365,00(trezentos e sessenta e cinco reais ), referente ao cumprimento 

do mandado de Citação no Bairro (Jangada), a ser ser recolhido através 

de Guia de Diligências, nos termos do provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual 

pode ser retirada no site em http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou 

diretamente da tela inicial do tjmt em aba serviços, icone Guias e 

preencher as lacunas com o numero único do processo e pesquisar e 

sempre marcar horário especial e seguir as listagens do sistema ou caso 

não consiga entrar em contato na Secretaria da Vara Única desta 

Comarca para esclarecimento e demais detalhes do sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 53827 Nr: 1918-09.2013.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza Martinha de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Luiza Antunes Gomes - 

OAB:OAB/MT 12.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que a audiência designada às fls. 79, não realizou em razão 

do magistrado encontrar0-se afastado da comarca, REDESIGNO audiência 

de instrução para o dia 21 de Agosto de 2018, às 14h00min, devendo 

proceder as intimações da Requerente para comparecer acompanhada de 

seu patrono e testemunhas.

Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 51349 Nr: 1433-43.2012.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margarida Alzira de Figueiredo Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIAO - 

OAB:OAB/MT 13.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ante ao teor da certidão de fls. 149, REDESIGNO audiência de instrução 

para o dia 21 de Agosto de 2018, às 13h30min, devendo proceder a 

intimação da Requerente para comparecer acompanhada de seu patrono 

(a) e bem como das testemunhas.

Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 52185 Nr: 393-89.2013.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jelso Bazzo Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Divaneide dos Santos Berto 

de Brito - OAB:OAB/MT 9614

 Vistos em correição.

Ante ao teor da certidão de fls. 399, DESIGNO audiência de continuação 

de instrução para o dia 08 de Agosto de 2018, às 14h30min, para 

inquirição da testemunha Roberto Rodrigues de Oliveira, devendo ser 

expedidos as intimações necessárias.

Certifiquem-se as devoluções das cartas precatórias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 77604 Nr: 3847-38.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aloísio Marcos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON MARCOS NUNES 

PEREIRA - OAB:MT-15481

 Vistos em correição.

ALOISIO MARCOS DOS SANTOS, já qualificado nos autos, foi denunciado 

pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL como incurso nas penas do art.121, 

“caput” c/c art.14, II, ambos do Código Penal.

Denúncia foi recebida, e na mesma oportunidade determinada a citação do 

denunciado para responder a acusação, nos termos do artigo 396-A, do 

CPP (Ref.8).

 Devidamente citado, o acusado informou não possuir condições 

financeiras para constituir advogado, ocasião em que os autos aportaram 

junto à Defensoria Pública do Estado que, por sua vez, manifestou-se pela 

impossibilidade de atuar em defesa do denunciado, haja vista sua atuação 

em defesa da vítima (ref.21).

 Nomeado defensor dativo que apresentou resposta à acusação, 

reservando-se ao direito de apresentar tese defensiva na ocasião das 

alegações finais.

Ministério Público pugnou pela designação de audiência de instrução.

Posto isto, verifico a inexistência de preliminares, bem como a ausência de 

elementos aptos a ensejarem a absolvição sumária do denunciado, motivo 

pelo qual DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de 

julho de 2018, às 13h30min, devendo ser intimadas as testemunhas 

arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela defesa da 

peça preliminar, bem como a vítima e a ré para eventuais esclarecimentos, 

acareações, reconhecimento de pessoas e coisas e ao final, 

interrogatório da ré, tudo de acordo com a sistemática estabelecida pela lei 

11.719/2008, mais precisamente no seu artigo 400 do CPP.

Façam-se as intimações necessárias, expedindo-se carta precatória para 

inquirição das testemunhas que, por ventura, residem em outras 

comarcas.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 69934 Nr: 2684-57.2016.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Altair Pedro de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUIZA ANTUNES GOMES - 

OAB:12588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção a decisão proferida ref 9 DESIGNO audiência de Conciliação a 

realizar-se nesta Comarca, sito a Avenida Otávio Costa s/n, Bairro Santo 

Antonio ao lado Prefeitura Municipal de Rosário Oeste-MT, no dia 31 de 

julho e 2018 às 13:00 horas nos autos acima descrito. .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50160 Nr: 2111-92.2011.811.0032

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miralvo Melvino da Silva, Maria Divina de Castro, Suzana 

Melvino Castro Silva dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodolazaro Transportes Rodoviários Ltda, 

Marítima Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Victor Meira Borges - 

OAB:12033/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Francisco Schievano 

Bonassi - OAB:67082, Marcio Alexandre Malfatti - OAB:SP 139.482

 Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO à denunciada (requerida) A Lide Marítima 

Seguros,para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das 

custas processuais ni importe de R$ 38.156,65( Trinta e Oito Mil e Cento e 

Cinquenta e SeisReais e Seis Centavos),a que foi condenado nos termos 

da r.sentença de folhas: 601/602. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 19.252,66(dezenove mil e duzentos e cinquenta e 

dois reais e sessenta e seis centavos, para recolhimento de guia custas e 

R$ 18.903,99(dezoito mil e novecentos e três reais e noventa e nove 

centavos para fins da guia de taxa.Fica cientifciado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br,link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE" 

PRIMEIRA INSTANCIA , clicar no item 11 ( Custas e Taxas Finais ou 

Remamescentes) preencher os campos com o mesmo único do processo, 

o CPF do pagamento. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item 

taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, dweverá protocolizar a guia(paga)no 

protocolo geral do Fórum da Capital aos cuidados da Cental de 

Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 80789 Nr: 950-03.2018.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Eduardo do Norte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno de França Barreto - 

OAB:010274

 Vistos.

 Recebo a presente missiva precatória, uma vez que, de acordo com os 

requisitos legais do artigo 354 do CPP.

Faça-se, pois, a intimação necessária, podendo a segunda via ou sua 

cópia servir de mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, ao Juízo 

Deprecante todos os dados pertinentes, para os fins cabíveis, solicitando, 

se for o caso, os documentos faltantes, tudo de acordo com o 

estabelecido na CNGC/MT, itens 2.7.7; 2.7.4; 1.16.1; 7.3.2 e 7.3.3, 

respectivamente.

Dessa forma, designo audiência para proposta de suspensão condicional 

do processo para o dia 04 de julho de 2018, às 15h00min.

Intime-se.

 Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 28118 Nr: 1002-43.2011.811.0032

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elodir José Wenzel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karina Paula Faustino da 

Silva - OAB:OAB/MT 15829-A

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, REJEITO a 

justificativa apresentada pela parte executada, ACATO o pedido de 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita e, como a parte autora é 

assistida pela Defensoria Pública, NOMEIO como Advogado Dativo a Dra. 

Karina Paula Faustino da Silva, OAB-MT 15829-A e, desde logo, 

DETERMINO a atualização dos cálculos, o protesto do pronunciamento 

judicial, assim como a inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes 

(SERASA), o que faço com fundamento no art. 528, § 1º e 8º, do CPC e o 

r e t o r n o  d o s  a u t o s  p a r a  c o n s t r i ç ã o  d o s  v a l o r e s 

aferidos.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 26998 Nr: 1774-40.2010.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriel Schafer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandir Taveira Wielganczuk, Rosely Souza 

de Arrruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Marcos Nunes Pereira - 

OAB:15481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 3.562-B, Vania dos Santos - OAB:11332/MT

 Às fls.107/112, julgamento antecipado da lide, ocasião em que foi julgada 

parcialmente procedente a ação, condenando os requeridos ao 

pagamento de indenização por dano material e danos morais.Recurso de 

apelação dos requeridos às fl. 113/125.Contrarrazões ao recurso de 

apelação às fl. 142/147.Acórdão prolatado às fl. 158/160, dando 

provimento ao recurso para acolher a prejudicial de mérito, anulando a 

sentença de 1º grau e determinando o retorno dos autos à comarca de 

origem para realização de prova pericial. Recurso provido por 

unanimidade.Manifestação do espólio do requerente Gabriel Schafer, fl. 

166/167.Os autos vieram-me conclusos.É o breve relatório.Fundamento e 

decido.Partes legítimas e bem representadas.Pressupostos processuais 

de validade e existência da relação processual presentes.À vista do 

cumprimento da determinação oriunda do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, entendo pertinente a intimação das partes para que, no 

prazo de 10 dias, indiquem as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando a sua necessidade. Em caso de necessidade de produção de 

prova testemunhal, apresentem o respectivo rol, advertindo-se que as 

testemunhas deverão comparecer independentemente de intimação, salvo 

necessidade comprovada.Desde já, fazendo uso da faculdade conferida 

ao juízo para produção de provas, determino a juntada aos autos da 

matrícula atualizada, bem como endereço com referências, para a 

realização de avaliação dos imóveis (uma casa e um terreno), cujos 

valores são objetos de controvérsia. Após a juntada da documentação 

supramencionada, DETERMINO a avaliação por Oficial de Justiça/Avaliador 

e posterior intimação das partes para se manifestarem sobre a 

avaliação.Não havendo impugnação das partes quanto à avaliação 

realizada, voltem-me os autos conclusos para designação de audiência de 

instrução e julgamento.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 50420 Nr: 278-05.2012.811.0032

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guido Schuls, Iria Schulz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Tironi - 

OAB:OAB/PR 46.256, Fernanda Tagliari - OAB:OAB/PR 50.097, Mario 

Krieger Neto - OAB:OAB/PR 42.335

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 Vistos.
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Conforme manifestação da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça 

do Estado no Agravo de Instrumento nº 58771/2016 – Classe CNJ – 202, 

às fl. 540-v/541, suspendendo o trâmite do referido recurso até o aguardo 

da decisão definitiva do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 

1.532.516/RS, determino a suspensão da ação originária até ulterior 

decisão em sentido diverso.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000417-61.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

OTACILIA MERITA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIMY SHELITTA PIRES OAB - MT0017565A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000417-61.2017.8.11.0032 REQUERENTE: OTACILIA MERITA DA SILVA 

COSTA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Dispensado o relatório, em face ao disposto no art. 

38 da Lei n. 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Passo então a sentenciar o processo no estado em 

que se encontra com apoio no art. 355 do NCPC. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. OTACILIA MERITA DA SILVA, propôs a presente 

Ação de Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais 

e Materiais em face ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A. Aduz a parte autora que firmou com a parte reclamada, no 

mês de dezembro de 2001, Instrumento Particular de Assunção de Direitos 

e Obrigações Oriundas de Instrumento Particular de Contrato de 

Eletrificação Rural e Outras Avenças, Confissão de Dividas e Outras 

Avenças sob o Nº 0022.046.17480/2001. O objeto do contrato era a 

eletrificação do imóvel rural de propriedade da parte autora, denominado 

Assentamento Forquilha do Rio Manso, situado no Município de Rosário 

Oeste/MT. Restou estabelecido em contrato (cláusula 4), que o custo final 

para atendimento do autor, com a execução das obras necessárias à 

eletrificação da referida propriedade, seria de R$: 4.699,47 (quatro mil e 

seiscentos e noventa e nove reais e quarenta e sete centavos), cabendo 

ao autor, a titulo de participação financeira na execução das obras de 

interesse mútuo, o pagamento de R$: 2.854,86(dois mil e oitocentos e 

cinquenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), nas seguintes formas: 

· Pagamento de R$: 50,00 (cinquenta reais) como sinal, destinado à 

cobertura dos custos de projeto e comercialização; · O pagamento, a título 

de entrada, no valor de R$: 100,00 (cem reais), dividido em 02 (duas) 

parcelas fixas, iguais e sucessivas, no montante de R$: 50,00 (cinquenta 

reais); · O pagamento da quantidade restante (saldo devedor), de R$: 

2.704,86 (dois mil, setecentos e quatro reais e oitenta centavos), 

acrescidos e juros de 6% (seis por cento) ao ano e 2% (dois por cento) 

ao ano a titulo e taxa de administração, resultando o valor final de R$: 

3.890,40 (três mil, oitocentos e noventa reais e quarenta centavos), 

parcelados em 120 meses, no valor mensal de R$: 32,42 (trinta e dois 

reais e quarenta e dois centavos), com vencimentos coincidentemente 

com as faturas de fornecimento de energia elétrica. Alega o reclamante 

que cumpriu totalmente com os termos do contrato pactuado com a 

reclamada, efetuando o pagamento das 120 parcelas o qual iniciou em 

dezembro/2001 e findou-se em dezembro/2011, arcando com o valor 

correspondente as parcelas, acrescido do valor dado como sinal mais a 

entrada num montante de R$ 3.890,40 (três mil, oitocentos e noventa reais 

e quarenta centavos). Entretanto, a empresa reclamada continua ainda 

cobrando indevidamente desde de janeiro/2012 o valor correspondente ao 

(Programa Luz do Campo-PLC), até a presente data, inexistindo valor a ser 

cobrado a título de programa luz do campo. Em vista disso, ajuizou ação, 

requerendo a condenação da reclamada a devolver em dobro os valores 

pagos indevidamente pela autora, quando o contrato não estava mais 

vigente; a condenação da reclamada ao pagamento de danos morais. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que parcial razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a 

ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamada foi 

citada, apresentando contestação aonde alega, inexistir dano moral e 

consequentemente a obrigação de indenizar, posto que inexiste prova nos 

autos capaz de demonstrar a existência dos supostos danos morais 

alegados pelo requerente. Friza-se que a parte reclamante trouxe a inicial 

notícia de que mesmo após o término do prazo contratado de 120 (cento e 

vinte) meses, que findou-se em dezembro de 2011, a parte reclamada 

continuou cobrando os valores referentes às parcelas nas faturas de 

energia elétrica, conforme demonstra os documentos juntados aos autos. 

Conforme se infere na inicial, foi invertido o ônus da prova, verifica-se que 

cabia a parte requerida provar que o contrato não havia findado e que não 

estava realizando cobranças indevidas, contudo, esta não cumpriu com o 

ônus que lhe competida. Assim, no que pertine aos valores cobrados 

indevidamente, vislumbro que razão assiste a parte requerente quanto ao 

pagamento em dobro. Vejamos: O art. 42 do CPC expressamente 

determina: Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não 

será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de 

constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em 

quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao 

dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros 

legais, salvo hipótese de engano justificável. Neste sentido também é o 

entendimento jurisprudencial. EMENTA: REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRATO DE FINANCIAMENTO - 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO – QUITAÇÃO ANTECIPADA - ABATIMENTO 

PROPORCIONAL - JUROS E ENCARGOS CONTRATUAIS - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA Nos termos do artigo 42, parágrafo único, 

do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à 

devolução pelo valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido 

de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano 

justificável. A liquidação antecipada do débito, parcial ou total, assegura 

ao devedor o desconto proporcional dos juros e demais encargos 

contratuais, como determina o art. 52, § 2º, CDC. Se o credor não deduzir 

do débito o valor integral que corresponde aos encargos contratuais, o 

consumidor tem direito à devolução em dobro dos valores retidos 

indevidamente pelo credor, com acréscimo de correção monetária e juros 

de mora. Embora a responsabilidade dos prestadores de serviço seja 

objetiva, não há atribuição automática do dever de indenizar, sendo 

necessária a comprovação induvidosa do dano e do nexo de causalidade 

entre este e a conduta, permitindo-se, ainda, que o imputado prove as 

circunstâncias de isenção da sua obrigação. (Apelação Cível 

1.0079.10.016619-2/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte, 

14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/10/2013, publicação da súmula em 

18/10/2013). Assim sendo, merece guarida o pedido de pagamento em 

dobro concernente aos valores cobrados à título de participação 

financeira após o término das parcelas previstas no contrato sub judice, 

que segundo a reclamante findou-se em dezembro/2011. Quanto ao dano 

moral o dever de indenizar decorre do preceito insculpido no art. 5º da 

Carta Magna bem como dos artigos 186 e 927 do Código Civil, in verbis: 

“Art. 5º - (...) X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano 
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material ou moral decorrente de sua violação”. “Art. 186 - Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, ou 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 

“Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo”. Portanto para que a responsabilidade fique caracterizada, bem 

como o dever de indenizar, devem ser observados como pressupostos 

básicos elementos fundamentais, quais sejam, a culpa, nos casos que 

assim o exige a lei, de forma que só o fato lesivo intencional ou imputável 

ao agente por omissão de dever autoriza a reparação; o dano, como lesão 

provocada ao patrimônio ou à honra da vítima, e o nexo de causalidade 

entre o dano e o efetivo comportamento censurável do agente. Não se 

afastando as hipóteses em que a própria lei civil estabelece a obrigação 

de reparar o dano independentemente de culpa, e ainda, das decorrentes 

do exercício de atividade que por sua natureza geram risco para os 

direitos de outrem. Havendo nexo de causalidade entre a ofensa 

perpetrada e o sentimento ferido está caracterizado o dano moral. 

Deve-se ressaltar ainda que o dano moral se traduz em lesão causada por 

violação ao direito de uma pessoa, atingindo-lhe a honra, a saúde, a moral, 

o bom nome. Sobre tal fato, importante considerar os dizeres 

concretizados por Sílvio de Salvo Venosa com relação ao dano moral, 

vejamos: “dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e 

intelectual da vítima. Sua atuação é dentro dos direitos da personalidade. 

Nesse campo, o prejuízo transita pelo imponderável, daí por que aumentam 

as dificuldades de se estabelecer a justa recompensa pelo dano. Em 

muitas situações, cuida-se de indenizar o inefável. Não é também qualquer 

dissabor comezinho da vida que pode acarretar a indenização. Aqui, 

também é importante o critério objetivo do homem médio, o bônus pater 

famílias: não se levará em conta o psiquismo do homem excessivamente 

sensível, que se aborrece com fatos diuturnos da vida, nem o homem de 

pouca ou nenhuma sensibilidade, capaz de resistir sempre às rudezas do 

destino. Nesse campo, não há fórmulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe 

ao magistrado sentir em cada caso o pulsar da sociedade que o cerca. O 

sofrimento como contraposição reflexa da alegria é uma constante do 

comportamento humano universal”. (Direito Civil, p.47, 2005). Complementa 

o entendimento acerca do dano moral o jurisconsulto Arnaldo Rizzato, 

vejamos: “Que o dano moral revela a expressão um caráter negativo, que 

é não ser patrimonial, atingindo o ofendido como ser humano, sem 

alcançar seus bens materiais. O dano moral, ou não patrimonial, ou ainda 

extrapatrimonial, reclama dois elementos, em síntese, para configurar-se: 

o dano e a não diminuição do patrimônio. Apresenta-se como aquele mal 

ou dano, que atinge valores eminentemente espirituais ou morais, como a 

honra, a paz, a liberdade física, a tranquilidade de espírito, a reputação. Há 

um estado interior que atinge o corpo ou espírito isto é, fazendo a pessoa 

sofrer porque sente dores no corpo, ou porque fica triste, ofendida, 

magoada, deprimida. A dor física é a que decorre de uma lesão material do 

corpo, que fica com a integridade dos tecidos ou do organismo humano 

ofendido; a moral ou do espirito fere os sentimentos, a alma, com origem 

em uma causa que atinge as ideias. Basta à perturbação feita pelo ato 

ilícito nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos, nos 

afetos de uma pessoa, para produzir uma diminuição no gozo do 

respectivo direito”. (Responsabilidade Civil, p. 16/17. 5 ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2011 - (REsp. nº 68.918/RS, da 1º Turma, j. em 20.05.2004). No 

caso dos autos, relata a parte autora que mesmo após término do 

contrato, cujo prazo era de prazo de 120 (cento e vinte meses), prazo 

esse que findou-se em dezembro de 2011, a parte requerida continuou a 

lhe enviar cobranças em sua conta de energia elétrica. Diz ser patente o 

dano moral experimentado, face as arbitrariedades cometidas pela parte 

requerida, inclusive pela coação sofrida face a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica em caso de atraso no pagamento da 

fatura, configurando ato atentatório ao direito do consumidor. Segundo 

disposto no art. 14, § 3º, do CDC, a responsabilidade civil objetiva do 

prestador de serviço pode ser elidida se este comprovar: a) a inexistência 

de defeito na prestação do serviço; ou b) a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro. Trata-se de inversão do ônus da prova decorrente de 

imposição legal (ope legis), recaindo sobre o requerido o ônus de 

demonstrar a ocorrência de uma dessas hipóteses. Vale ressaltar que 

com a inversão do ônus da prova cabia a parte reclamada comprovar que 

o contrato não havia findado e que as cobranças eram devidas, contudo, 

a parte requerida nada provou. Resta patente nos autos que a 

má-prestação de serviços, aliada à cobrança indevida de débitos, que 

pendurou por anos, não deve ser avaliado como mero dissabor, pois 

revela-se como ato capaz de impor a responsabilidade da empresa e o 

dever desta em indenizar os danos causados a parte que ficou anos 

sendo coagida a pagar dívida já quitada. Sob tal perspectiva, o montante 

reparatório deve ser fixado observando-se os princípios da razoabilidade 

e proporcionalidade, donde nem poderá constituir enriquecimento ilícito em 

favor do autor, tampouco medida leniente em favor do requerido. Dessa 

forma, caracterizado o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, inc. V e X da 

Constituição Federal, e dos art. 6º, inc. VI, da Lei nº 8.078/90, combinados 

com o art. 186, e art. 927, ambos do Código Civil. No que se refere ao 

quantum da indenização, em reforço ao entendimento acima consignado, a 

melhor doutrina e jurisprudências orientam que para o seu arbitramento 

justo, o Juiz deve levar em consideração principalmente o poderio 

econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também 

são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do 

ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos 

reflexos negativos do ilícito civil na autoestima do ofendido e nas suas 

relações sociais. Sob esse contexto “a eficácia da contrapartida 

pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa 

medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem causa 

da vítima, mas também em produzir no causador do mal, impacto bastante 

para dissuadi-lo de igual e novo atenta do” (acórdão publicado em RT 650, 

p. 63 a 67). Dito isso, reconhecida a falha na prestação de serviço, por 

parte da requerida, e levando em consideração as suas condições 

econômicas, Empresa de Energia Elétrica de grande porte; e a gravidade 

potencial da falha cometida, fixo os danos morais em R$: 10.000,00 (dez 

mil reais), mesmo porque montante menor que esse, para o poder 

econômico da requerida, constitui mera insignificância, de modo que o 

efeito pedagógico, se o montante fosse menor, seria nenhum. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, opino pela PARCIAL 

PROCEDENCIA dos pedidos da inicial, para: CONDENAR a reclamada ao 

PAGAMENTO EM DOBRO dos valores cobrados a título de participação 

financeira após o término das parcelas previstas no contrato sub judice, 

qual seja, R$ 4.668,00 (quatro mil e seiscentos e sessenta e oito reais). 

CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de danos morais no importe 

de R$: 10.000,00 (dez mil reais) à parte reclamante. Os juros de mora 

serão calculados à base de um por cento ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ) e a correção monetária pelo INPC, com incidência 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ). Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte reclamada 

para em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). 

Havendo dificuldade de pagamento diretamente ao credor, ou resistência 

deste, o devedor, a fim de evitar a multa de 10% (dez por cento) deverá 

efetuar depósito perante este Juízo, ainda que os autos estejam na 

instância recursal (Enunciado 106/FONAJE), através de guia de 

recolhimento da Conta Única do Poder Judiciário (Seção 18, itens 6.18.1 e 

seguintes da CNGC/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do item 5.16.22 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. Publicada no 

Sistema PJe. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto 

de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA 

GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000417-61.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

OTACILIA MERITA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIMY SHELITTA PIRES OAB - MT0017565A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000417-61.2017.8.11.0032 REQUERENTE: OTACILIA MERITA DA SILVA 

COSTA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Dispensado o relatório, em face ao disposto no art. 

38 da Lei n. 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Passo então a sentenciar o processo no estado em 

que se encontra com apoio no art. 355 do NCPC. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. OTACILIA MERITA DA SILVA, propôs a presente 

Ação de Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais 

e Materiais em face ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A. Aduz a parte autora que firmou com a parte reclamada, no 

mês de dezembro de 2001, Instrumento Particular de Assunção de Direitos 

e Obrigações Oriundas de Instrumento Particular de Contrato de 

Eletrificação Rural e Outras Avenças, Confissão de Dividas e Outras 

Avenças sob o Nº 0022.046.17480/2001. O objeto do contrato era a 

eletrificação do imóvel rural de propriedade da parte autora, denominado 

Assentamento Forquilha do Rio Manso, situado no Município de Rosário 

Oeste/MT. Restou estabelecido em contrato (cláusula 4), que o custo final 

para atendimento do autor, com a execução das obras necessárias à 

eletrificação da referida propriedade, seria de R$: 4.699,47 (quatro mil e 

seiscentos e noventa e nove reais e quarenta e sete centavos), cabendo 

ao autor, a titulo de participação financeira na execução das obras de 

interesse mútuo, o pagamento de R$: 2.854,86(dois mil e oitocentos e 

cinquenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), nas seguintes formas: 

· Pagamento de R$: 50,00 (cinquenta reais) como sinal, destinado à 

cobertura dos custos de projeto e comercialização; · O pagamento, a título 

de entrada, no valor de R$: 100,00 (cem reais), dividido em 02 (duas) 

parcelas fixas, iguais e sucessivas, no montante de R$: 50,00 (cinquenta 

reais); · O pagamento da quantidade restante (saldo devedor), de R$: 

2.704,86 (dois mil, setecentos e quatro reais e oitenta centavos), 

acrescidos e juros de 6% (seis por cento) ao ano e 2% (dois por cento) 

ao ano a titulo e taxa de administração, resultando o valor final de R$: 

3.890,40 (três mil, oitocentos e noventa reais e quarenta centavos), 

parcelados em 120 meses, no valor mensal de R$: 32,42 (trinta e dois 

reais e quarenta e dois centavos), com vencimentos coincidentemente 

com as faturas de fornecimento de energia elétrica. Alega o reclamante 

que cumpriu totalmente com os termos do contrato pactuado com a 

reclamada, efetuando o pagamento das 120 parcelas o qual iniciou em 

dezembro/2001 e findou-se em dezembro/2011, arcando com o valor 

correspondente as parcelas, acrescido do valor dado como sinal mais a 

entrada num montante de R$ 3.890,40 (três mil, oitocentos e noventa reais 

e quarenta centavos). Entretanto, a empresa reclamada continua ainda 

cobrando indevidamente desde de janeiro/2012 o valor correspondente ao 

(Programa Luz do Campo-PLC), até a presente data, inexistindo valor a ser 

cobrado a título de programa luz do campo. Em vista disso, ajuizou ação, 

requerendo a condenação da reclamada a devolver em dobro os valores 

pagos indevidamente pela autora, quando o contrato não estava mais 

vigente; a condenação da reclamada ao pagamento de danos morais. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que parcial razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a 

ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamada foi 

citada, apresentando contestação aonde alega, inexistir dano moral e 

consequentemente a obrigação de indenizar, posto que inexiste prova nos 

autos capaz de demonstrar a existência dos supostos danos morais 

alegados pelo requerente. Friza-se que a parte reclamante trouxe a inicial 

notícia de que mesmo após o término do prazo contratado de 120 (cento e 

vinte) meses, que findou-se em dezembro de 2011, a parte reclamada 

continuou cobrando os valores referentes às parcelas nas faturas de 

energia elétrica, conforme demonstra os documentos juntados aos autos. 

Conforme se infere na inicial, foi invertido o ônus da prova, verifica-se que 

cabia a parte requerida provar que o contrato não havia findado e que não 

estava realizando cobranças indevidas, contudo, esta não cumpriu com o 

ônus que lhe competida. Assim, no que pertine aos valores cobrados 

indevidamente, vislumbro que razão assiste a parte requerente quanto ao 

pagamento em dobro. Vejamos: O art. 42 do CPC expressamente 

determina: Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não 

será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de 

constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em 

quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao 

dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros 

legais, salvo hipótese de engano justificável. Neste sentido também é o 

entendimento jurisprudencial. EMENTA: REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRATO DE FINANCIAMENTO - 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO – QUITAÇÃO ANTECIPADA - ABATIMENTO 

PROPORCIONAL - JUROS E ENCARGOS CONTRATUAIS - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA Nos termos do artigo 42, parágrafo único, 

do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à 

devolução pelo valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido 

de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano 

justificável. A liquidação antecipada do débito, parcial ou total, assegura 

ao devedor o desconto proporcional dos juros e demais encargos 

contratuais, como determina o art. 52, § 2º, CDC. Se o credor não deduzir 

do débito o valor integral que corresponde aos encargos contratuais, o 

consumidor tem direito à devolução em dobro dos valores retidos 

indevidamente pelo credor, com acréscimo de correção monetária e juros 

de mora. Embora a responsabilidade dos prestadores de serviço seja 

objetiva, não há atribuição automática do dever de indenizar, sendo 

necessária a comprovação induvidosa do dano e do nexo de causalidade 

entre este e a conduta, permitindo-se, ainda, que o imputado prove as 

circunstâncias de isenção da sua obrigação. (Apelação Cível 

1.0079.10.016619-2/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte, 

14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/10/2013, publicação da súmula em 

18/10/2013). Assim sendo, merece guarida o pedido de pagamento em 

dobro concernente aos valores cobrados à título de participação 

financeira após o término das parcelas previstas no contrato sub judice, 

que segundo a reclamante findou-se em dezembro/2011. Quanto ao dano 

moral o dever de indenizar decorre do preceito insculpido no art. 5º da 

Carta Magna bem como dos artigos 186 e 927 do Código Civil, in verbis: 

“Art. 5º - (...) X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação”. “Art. 186 - Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, ou 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 

“Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo”. Portanto para que a responsabilidade fique caracterizada, bem 

como o dever de indenizar, devem ser observados como pressupostos 

básicos elementos fundamentais, quais sejam, a culpa, nos casos que 

assim o exige a lei, de forma que só o fato lesivo intencional ou imputável 

ao agente por omissão de dever autoriza a reparação; o dano, como lesão 

provocada ao patrimônio ou à honra da vítima, e o nexo de causalidade 

entre o dano e o efetivo comportamento censurável do agente. Não se 

afastando as hipóteses em que a própria lei civil estabelece a obrigação 

de reparar o dano independentemente de culpa, e ainda, das decorrentes 

do exercício de atividade que por sua natureza geram risco para os 

direitos de outrem. Havendo nexo de causalidade entre a ofensa 

perpetrada e o sentimento ferido está caracterizado o dano moral. 

Deve-se ressaltar ainda que o dano moral se traduz em lesão causada por 

violação ao direito de uma pessoa, atingindo-lhe a honra, a saúde, a moral, 

o bom nome. Sobre tal fato, importante considerar os dizeres 

concretizados por Sílvio de Salvo Venosa com relação ao dano moral, 

vejamos: “dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e 

intelectual da vítima. Sua atuação é dentro dos direitos da personalidade. 

Nesse campo, o prejuízo transita pelo imponderável, daí por que aumentam 
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as dificuldades de se estabelecer a justa recompensa pelo dano. Em 

muitas situações, cuida-se de indenizar o inefável. Não é também qualquer 

dissabor comezinho da vida que pode acarretar a indenização. Aqui, 

também é importante o critério objetivo do homem médio, o bônus pater 

famílias: não se levará em conta o psiquismo do homem excessivamente 

sensível, que se aborrece com fatos diuturnos da vida, nem o homem de 

pouca ou nenhuma sensibilidade, capaz de resistir sempre às rudezas do 

destino. Nesse campo, não há fórmulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe 

ao magistrado sentir em cada caso o pulsar da sociedade que o cerca. O 

sofrimento como contraposição reflexa da alegria é uma constante do 

comportamento humano universal”. (Direito Civil, p.47, 2005). Complementa 

o entendimento acerca do dano moral o jurisconsulto Arnaldo Rizzato, 

vejamos: “Que o dano moral revela a expressão um caráter negativo, que 

é não ser patrimonial, atingindo o ofendido como ser humano, sem 

alcançar seus bens materiais. O dano moral, ou não patrimonial, ou ainda 

extrapatrimonial, reclama dois elementos, em síntese, para configurar-se: 

o dano e a não diminuição do patrimônio. Apresenta-se como aquele mal 

ou dano, que atinge valores eminentemente espirituais ou morais, como a 

honra, a paz, a liberdade física, a tranquilidade de espírito, a reputação. Há 

um estado interior que atinge o corpo ou espírito isto é, fazendo a pessoa 

sofrer porque sente dores no corpo, ou porque fica triste, ofendida, 

magoada, deprimida. A dor física é a que decorre de uma lesão material do 

corpo, que fica com a integridade dos tecidos ou do organismo humano 

ofendido; a moral ou do espirito fere os sentimentos, a alma, com origem 

em uma causa que atinge as ideias. Basta à perturbação feita pelo ato 

ilícito nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos, nos 

afetos de uma pessoa, para produzir uma diminuição no gozo do 

respectivo direito”. (Responsabilidade Civil, p. 16/17. 5 ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2011 - (REsp. nº 68.918/RS, da 1º Turma, j. em 20.05.2004). No 

caso dos autos, relata a parte autora que mesmo após término do 

contrato, cujo prazo era de prazo de 120 (cento e vinte meses), prazo 

esse que findou-se em dezembro de 2011, a parte requerida continuou a 

lhe enviar cobranças em sua conta de energia elétrica. Diz ser patente o 

dano moral experimentado, face as arbitrariedades cometidas pela parte 

requerida, inclusive pela coação sofrida face a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica em caso de atraso no pagamento da 

fatura, configurando ato atentatório ao direito do consumidor. Segundo 

disposto no art. 14, § 3º, do CDC, a responsabilidade civil objetiva do 

prestador de serviço pode ser elidida se este comprovar: a) a inexistência 

de defeito na prestação do serviço; ou b) a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro. Trata-se de inversão do ônus da prova decorrente de 

imposição legal (ope legis), recaindo sobre o requerido o ônus de 

demonstrar a ocorrência de uma dessas hipóteses. Vale ressaltar que 

com a inversão do ônus da prova cabia a parte reclamada comprovar que 

o contrato não havia findado e que as cobranças eram devidas, contudo, 

a parte requerida nada provou. Resta patente nos autos que a 

má-prestação de serviços, aliada à cobrança indevida de débitos, que 

pendurou por anos, não deve ser avaliado como mero dissabor, pois 

revela-se como ato capaz de impor a responsabilidade da empresa e o 

dever desta em indenizar os danos causados a parte que ficou anos 

sendo coagida a pagar dívida já quitada. Sob tal perspectiva, o montante 

reparatório deve ser fixado observando-se os princípios da razoabilidade 

e proporcionalidade, donde nem poderá constituir enriquecimento ilícito em 

favor do autor, tampouco medida leniente em favor do requerido. Dessa 

forma, caracterizado o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, inc. V e X da 

Constituição Federal, e dos art. 6º, inc. VI, da Lei nº 8.078/90, combinados 

com o art. 186, e art. 927, ambos do Código Civil. No que se refere ao 

quantum da indenização, em reforço ao entendimento acima consignado, a 

melhor doutrina e jurisprudências orientam que para o seu arbitramento 

justo, o Juiz deve levar em consideração principalmente o poderio 

econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também 

são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do 

ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos 

reflexos negativos do ilícito civil na autoestima do ofendido e nas suas 

relações sociais. Sob esse contexto “a eficácia da contrapartida 

pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa 

medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem causa 

da vítima, mas também em produzir no causador do mal, impacto bastante 

para dissuadi-lo de igual e novo atenta do” (acórdão publicado em RT 650, 

p. 63 a 67). Dito isso, reconhecida a falha na prestação de serviço, por 

parte da requerida, e levando em consideração as suas condições 

econômicas, Empresa de Energia Elétrica de grande porte; e a gravidade 

potencial da falha cometida, fixo os danos morais em R$: 10.000,00 (dez 

mil reais), mesmo porque montante menor que esse, para o poder 

econômico da requerida, constitui mera insignificância, de modo que o 

efeito pedagógico, se o montante fosse menor, seria nenhum. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, opino pela PARCIAL 

PROCEDENCIA dos pedidos da inicial, para: CONDENAR a reclamada ao 

PAGAMENTO EM DOBRO dos valores cobrados a título de participação 

financeira após o término das parcelas previstas no contrato sub judice, 

qual seja, R$ 4.668,00 (quatro mil e seiscentos e sessenta e oito reais). 

CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de danos morais no importe 

de R$: 10.000,00 (dez mil reais) à parte reclamante. Os juros de mora 

serão calculados à base de um por cento ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ) e a correção monetária pelo INPC, com incidência 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ). Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte reclamada 

para em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). 

Havendo dificuldade de pagamento diretamente ao credor, ou resistência 

deste, o devedor, a fim de evitar a multa de 10% (dez por cento) deverá 

efetuar depósito perante este Juízo, ainda que os autos estejam na 

instância recursal (Enunciado 106/FONAJE), através de guia de 

recolhimento da Conta Única do Poder Judiciário (Seção 18, itens 6.18.1 e 

seguintes da CNGC/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do item 5.16.22 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. Publicada no 

Sistema PJe. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto 

de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA 

GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000255-32.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA AMARAL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 10 de OUTUBRO de 2018, às 13:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-17.2018.8.11.0032
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LOURIVALDO ANTONIO DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 10 de OUTUBRO de 2018, às 13:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.
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Processo Número: 1000371-72.2017.8.11.0032
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ANA LUIZA ANTUNES GOMES OAB - MT0012588A (ADVOGADO)
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BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000371-72.2017.8.11.0032. REQUERENTE: ADEMIR CAMPOS DE 

ALMEIDA MORAES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 

Dispensado o relatório, em face ao disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. Passo então a sentenciar o processo no estado em que se 

encontra com apoio no art. 355 do NCPC. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta pela parte reclamante em desfavor da reclamada, sob o 

fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito 

oriunda de relação jurídica inexistente. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão 

assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do 

consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. A parte reclamante afirma desconhecer os motivos que 

levaram a inclusão do seu nome junto ao sistema de proteção de credito, 

negando qualquer relação comercial que possa ter justificado a conduta 

da ré, e que a negativação foi indevida. Assim, alega como fato 

constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a parte ré deixou 

de instruir os autos com documento hábil que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, mormente porque 

não trouxe aos autos nenhum contrato assinado pela parte autora, ou 

qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a relação jurídica entre 

as partes que originou o débito negativado pela reclamada, 

presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na inicial. Ora, a parte 

reclamada é responsável pela negativação indevida, porque a ela 

competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de 

cobrança ou fraude, mesmo que o terceiro tenha utilizado de fraude 

altamente qualificada. Negando o consumidor a relação comercial com a 

empresa, incumbe a essa demonstrar de forma inconteste que a cobrança 

refere-se aos serviços solicitados e efetivamente prestados, o que não 

vislumbro no presente caso, significando dizer que o mesmo não logrou 

êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, do 

NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Conclui-se, portanto, que a reclamada agiu 

sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, sendo imperativo 

que responda de forma indenizatória pelos danos a que deu causa. 

Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Neste caso o dano moral é 

presumido, in re ipsa, comprova-se pela força dos próprios fatos e 

independe de demonstração da extensão dos prejuízos para que surja a 

obrigação de indenizar: “RECURSOS INOMINADOS - PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE SERASA - S.A - AFASTADA - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO - 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADO - 

DEVER DE INDENIZAR - RISCO DA ATIVIDADE - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - 

CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA MANTIDA - RECURSOS DE AMBOS 

RECORRENTES - CONHECIDOS E IMPROVIDOS.” (RNEI, 2121/2012, Dr. 

Gonçalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única de Mato Grosso, 

j. 02/10/2012, DJE 11/10/2012). Assim, demonstrada a relação de 

causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte autora, 

resta fixar o quantum indenizatório. Sabe-se que a reparação de danos 

morais visa minimizar a dor da vítima, proporcionando-lhe satisfação, sem 

importar em enriquecimento indevido. De outro norte, a condenação retrata 

punição ao ofensor, objetivando dissuadi-lo pedagogicamente quanto à 

prática de novos ilícitos. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Levando em conta esses parâmetros, e por tudo mais 

que se vê dos autos, a quantia de R$ 5.000,00 mostra-se eficaz para 

compensar pecuniariamente os danos sofridos e para evitar reiterações 

pela parte reclamada, sempre levando em conta os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, I, do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida e, assim, DECLARO a inexistência do débito apresentado pelo 

reclamante, DETERMINO a exclusão definitiva de seus dados dos 

cadastros de inadimplentes em relação à dívida em exame, e ainda 

CONDENO a reclamada no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à 

parte reclamante, a título de indenização por danos morais. Os juros de 

mora serão calculados à base de um por cento ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ) e a correção monetária pelo INPC, com incidência 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ). Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte reclamada 

para em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). 

Havendo dificuldade de pagamento diretamente ao credor, ou resistência 

deste, o devedor, a fim de evitar a multa de 10% (dez por cento) deverá 

efetuar depósito perante este Juízo, ainda que os autos estejam na 

instância recursal (Enunciado 106/FONAJE), através de guia de 

recolhimento da Conta Única do Poder Judiciário (Seção 18, itens 6.18.1 e 

seguintes da CNGC/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do item 5.16.22 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. Publicada no 

Sistema PJe. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto 

de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA 

GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000371-72.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR CAMPOS DE ALMEIDA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA ANTUNES GOMES OAB - MT0012588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000371-72.2017.8.11.0032. REQUERENTE: ADEMIR CAMPOS DE 

ALMEIDA MORAES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 

Dispensado o relatório, em face ao disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. Passo então a sentenciar o processo no estado em que se 

encontra com apoio no art. 355 do NCPC. Não há que se falar em 
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complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta pela parte reclamante em desfavor da reclamada, sob o 

fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito 

oriunda de relação jurídica inexistente. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão 

assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do 

consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. A parte reclamante afirma desconhecer os motivos que 

levaram a inclusão do seu nome junto ao sistema de proteção de credito, 

negando qualquer relação comercial que possa ter justificado a conduta 

da ré, e que a negativação foi indevida. Assim, alega como fato 

constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a parte ré deixou 

de instruir os autos com documento hábil que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, mormente porque 

não trouxe aos autos nenhum contrato assinado pela parte autora, ou 

qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a relação jurídica entre 

as partes que originou o débito negativado pela reclamada, 

presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na inicial. Ora, a parte 

reclamada é responsável pela negativação indevida, porque a ela 

competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de 

cobrança ou fraude, mesmo que o terceiro tenha utilizado de fraude 

altamente qualificada. Negando o consumidor a relação comercial com a 

empresa, incumbe a essa demonstrar de forma inconteste que a cobrança 

refere-se aos serviços solicitados e efetivamente prestados, o que não 

vislumbro no presente caso, significando dizer que o mesmo não logrou 

êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, do 

NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Conclui-se, portanto, que a reclamada agiu 

sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, sendo imperativo 

que responda de forma indenizatória pelos danos a que deu causa. 

Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Neste caso o dano moral é 

presumido, in re ipsa, comprova-se pela força dos próprios fatos e 

independe de demonstração da extensão dos prejuízos para que surja a 

obrigação de indenizar: “RECURSOS INOMINADOS - PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE SERASA - S.A - AFASTADA - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO - 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADO - 

DEVER DE INDENIZAR - RISCO DA ATIVIDADE - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - 

CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA MANTIDA - RECURSOS DE AMBOS 

RECORRENTES - CONHECIDOS E IMPROVIDOS.” (RNEI, 2121/2012, Dr. 

Gonçalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única de Mato Grosso, 

j. 02/10/2012, DJE 11/10/2012). Assim, demonstrada a relação de 

causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte autora, 

resta fixar o quantum indenizatório. Sabe-se que a reparação de danos 

morais visa minimizar a dor da vítima, proporcionando-lhe satisfação, sem 

importar em enriquecimento indevido. De outro norte, a condenação retrata 

punição ao ofensor, objetivando dissuadi-lo pedagogicamente quanto à 

prática de novos ilícitos. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Levando em conta esses parâmetros, e por tudo mais 

que se vê dos autos, a quantia de R$ 5.000,00 mostra-se eficaz para 

compensar pecuniariamente os danos sofridos e para evitar reiterações 

pela parte reclamada, sempre levando em conta os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, I, do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida e, assim, DECLARO a inexistência do débito apresentado pelo 

reclamante, DETERMINO a exclusão definitiva de seus dados dos 

cadastros de inadimplentes em relação à dívida em exame, e ainda 

CONDENO a reclamada no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à 

parte reclamante, a título de indenização por danos morais. Os juros de 

mora serão calculados à base de um por cento ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ) e a correção monetária pelo INPC, com incidência 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ). Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte reclamada 

para em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). 

Havendo dificuldade de pagamento diretamente ao credor, ou resistência 

deste, o devedor, a fim de evitar a multa de 10% (dez por cento) deverá 

efetuar depósito perante este Juízo, ainda que os autos estejam na 

instância recursal (Enunciado 106/FONAJE), através de guia de 

recolhimento da Conta Única do Poder Judiciário (Seção 18, itens 6.18.1 e 

seguintes da CNGC/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do item 5.16.22 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. Publicada no 

Sistema PJe. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto 

de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA 

GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 65178 Nr: 489-41.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEBÍADES RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:9870/MT, SUYAN MAGALHAES DE LIMA - OAB:14353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 Conforme despacho REF21 dos autos cod 69455, INTIMO a parte 

requerente à manifestação, através de sua Advogada, ocasião em que 

deverá expressar sua vontade à restituição de autos, juntando-se as 

cópias que possuírem, no prazo de 10 (dez) dias. Após intimação e 

decurso de prazo, no silêncio, REMETAM-SE, os autos ao arquivo com 

baixa na distribuição.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000731-07.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ERCILIA CONSTANTINO BARBOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027920/6/2018 Página 702 de 739



ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: ERCILIA CONSTANTINO BARBOZA 

Endereço: Zona Rural, s/n, Assentamento Pontal do Glória, STO ANTÔNIO 

LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente carta, extraída 

dos autos do processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç 

ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para comparecer(em) à 

audiência designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO 

PROCESSO: 1000731-07.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência será de Conciliação e 

se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - 

AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 20/07/2018 Hora: 10:50 , no Edifício do 

Fórum, sito no endereço acima indicado. ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: ERCILIA CONSTANTINO 

BARBOZA ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA 

SILVA BARROS OAB: MT0011968A-N Endereço: desconhecido 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia 

anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 

2o do CPC). b) A testemunha que, devidamente intimada, não comparecer 

à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e responderá, ainda, 

pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. c) No caso de audiência preliminar, a parte 

deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por advogado 

com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de que, não 

havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos 

da demanda, decididas as questões processuais pendentes e deferidas 

às provas oportunamente requeridas. d) As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Atenciosamente, Assinado 

Digitalmente ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000732-89.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDINO GONCALO DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANI ZANIN OAB - MT0011770A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: EDINO GONCALO DA LUZ 

Endereço: MARGEM ESQUERDA DO RIO CUIABA, 0, ESTRITAO 

COMPRIDO, BARÃO DE MELGAÇO - MT - CEP: 78190-000 Senhor(a): A 

presente carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem 

por finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000732-89.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 01/08/2018 

Hora: 15:30 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

EDINO GONCALO DA LUZ ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: 

Advogado: HERNANI ZANIN OAB: MT0011770A-O Endereço: 

desconhecido REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. ADVOGADO(S) DA 

PARTE REQUERIDA: Advogado: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES 

OAB: MT0011065S-A Endereço: RUA BERNARDO GUIMARÃES, 245, - 

ATÉ 699/700, FUNCIONÁRIOS, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30140-080 

DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha que, 

devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser conduzida 

coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato 

(art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) No caso de 

audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente ou 

fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 331 

do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em audiência, 

fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as questões 

processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente requeridas. 

d) As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e 

§§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000732-89.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDINO GONCALO DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANI ZANIN OAB - MT0011770A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de 

junho de 2018. À(o) Requerido(a) Nome: BANCO BRADESCO S.A. 

Endereço: Núcleo Cidade de Deus, s/n, Vila Yara, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 Senhor(a): A presente carta, extraída dos autos do processo 

abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa 

Senhoria, na qualidade de parte requerida por todo o conteúdo do 

despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como 

parte(s) integrante(s) desta carta, para comparecer(em) à audiência 

designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 

1000732-89.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00 DATA, 

HORÁRIO E LOCAL: A audiência será de Conciliação e se realizará no dia 

Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 01/08/2018 Hora: 15:30 , no Edifício do Fórum, sito no 

endereço acima indicado. ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) REQUERENTE: EDINO GONCALO DA LUZ ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERENTE: Advogado: HERNANI ZANIN OAB: MT0011770A-O 
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Endereço: desconhecido REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Advogado: NELSON WILIANS 

FRATONI RODRIGUES OAB: MT0011065S-A Endereço: RUA BERNARDO 

GUIMARÃES, 245, - ATÉ 699/700, FUNCIONÁRIOS, BELO HORIZONTE - 

MG - CEP: 30140-080 DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” 

ADVERTÊNCIA(S): a) Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 

2o do CPC). b) A testemunha que, devidamente intimada, não comparecer 

à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e responderá, ainda, 

pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. c) No caso de audiência preliminar, a parte 

deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por advogado 

com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de que, não 

havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos 

da demanda, decididas as questões processuais pendentes e deferidas 

às provas oportunamente requeridas. d) As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Atenciosamente, Assinado 

Digitalmente ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000733-74.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DIAS DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANI ZANIN OAB - MT0011770A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: MARCIO DIAS DE AMORIM 

Endereço: RODOVIA 361, 13, ACORIZAL, BARÃO DE MELGAÇO - MT - 

CEP: 78190-000 Senhor(a): A presente carta, extraída dos autos do 

processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç ã o de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente por todo o conteúdo do 

despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como 

parte(s) integrante(s) desta carta, para comparecer(em) à audiência 

designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 

1000733-74.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00 DATA, 

HORÁRIO E LOCAL: A audiência será de Conciliação e se realizará no dia 

Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 01/08/2018 Hora: 15:40 , no Edifício do Fórum, sito no 

endereço acima indicado. ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) REQUERENTE: MARCIO DIAS DE AMORIM ADVOGADO(S) DA 

PARTE REQUERENTE: Advogado: HERNANI ZANIN OAB: MT0011770A-O 

Endereço: desconhecido REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia 

anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 

2o do CPC). b) A testemunha que, devidamente intimada, não comparecer 

à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e responderá, ainda, 

pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. c) No caso de audiência preliminar, a parte 

deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por advogado 

com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de que, não 

havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos 

da demanda, decididas as questões processuais pendentes e deferidas 

às provas oportunamente requeridas. d) As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Atenciosamente, Assinado 

Digitalmente ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000734-59.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

TOMAZITO PAZ DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANI ZANIN OAB - MT0011770A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de 

junho de 2018. À(o) Requerido(a) Nome: BANCO BRADESCO S.A. 

Endereço: Núcleo Cidade de Deus, s/n, Vila Yara, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 Senhor(a): A presente carta, extraída dos autos do processo 

abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa 

Senhoria, na qualidade de parte requerida por todo o conteúdo do 

despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como 

parte(s) integrante(s) desta carta, para comparecer(em) à audiência 

designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 

1000734-59.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00 DATA, 

HORÁRIO E LOCAL: A audiência será de Conciliação e se realizará no dia 

Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/08/2018 Hora: 09:10 , no Edifício do Fórum, sito no 

endereço acima indicado. ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) REQUERENTE: TOMAZITO PAZ DE ARRUDA ADVOGADO(S) DA 

PARTE REQUERENTE: Advogado: HERNANI ZANIN OAB: MT0011770A-O 

Endereço: desconhecido REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Advogado: BERNARDO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB: MT0014992S Endereço: XV DE 

NOVEMBRO, 2029, JARDIM ACLIMAÇÃO, CAMPO GRANDE - MS - CEP: 

79020-300 DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha que, 

devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser conduzida 

coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato 

(art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) No caso de 

audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente ou 

fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 331 

do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em audiência, 

fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as questões 

processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente requeridas. 

d) As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e 

§§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000734-59.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

TOMAZITO PAZ DE ARRUDA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANI ZANIN OAB - MT0011770A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: TOMAZITO PAZ DE ARRUDA 

Endereço: RUA SEM DENOMINAÇÃO, S/N, COHAB JARDIM DAS FLORES, 

BARÃO DE MELGAÇO - MT - CEP: 78190-000 Senhor(a): A presente 

carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem por 

finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000734-59.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 02/08/2018 

Hora: 09:10 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

TOMAZITO PAZ DE ARRUDA ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: 

Advogado: HERNANI ZANIN OAB: MT0011770A-O Endereço: 

desconhecido REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. ADVOGADO(S) DA 

PARTE REQUERIDA: Advogado: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

CASTRO OAB: MT0014992S Endereço: XV DE NOVEMBRO, 2029, JARDIM 

ACLIMAÇÃO, CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79020-300 

DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha que, 

devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser conduzida 

coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato 

(art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) No caso de 

audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente ou 

fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 331 

do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em audiência, 

fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as questões 

processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente requeridas. 

d) As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e 

§§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000735-44.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE ARAUJO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANI ZANIN OAB - MT0011770A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de 

junho de 2018. À(o) Requerido(a) Nome: BANCO BRADESCO S.A. 

Endereço: Núcleo Cidade de Deus, s/n, Vila Yara, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: Núcleo 

Cidade de Deus, s/n, Vila Yara, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 

Senhor(a): A presente carta, extraída dos autos do processo 

abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa 

Senhoria, na qualidade de parte requerida por todo o conteúdo do 

despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como 

parte(s) integrante(s) desta carta, para comparecer(em) à audiência 

designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 

1000735-44.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00 DATA, 

HORÁRIO E LOCAL: A audiência será de Conciliação e se realizará no dia 

Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/08/2018 Hora: 09:20 , no Edifício do Fórum, sito no 

endereço acima indicado. ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) REQUERENTE: JOAO PAULO DE ARAUJO DA SILVA 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: HERNANI ZANIN 

OAB: MT0011770A-O Endereço: desconhecido REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A., BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. ADVOGADO(S) DA 

PARTE REQUERIDA: Advogado: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

CASTRO OAB: MT0014992S Endereço: 13 DE JUNHO, 480, APTO 101, 

CENTRO, CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79002-430 DESPACHO/DECISÃO: 

“Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha que, devidamente intimada, não 

comparecer à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e 

responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), 

o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 

5 (cinco) dias antes da audiência. c) No caso de audiência preliminar, a 

parte deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por 

advogado com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de 

que, não havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos 

controvertidos da demanda, decididas as questões processuais 

pendentes e deferidas às provas oportunamente requeridas. d) As 

eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, Assinado Digitalmente ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000735-44.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE ARAUJO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANI ZANIN OAB - MT0011770A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: JOAO PAULO DE ARAUJO DA 

SILVA Endereço: TRAVESSA DA IGREJINHA, 233, CENTRO, BARÃO DE 

MELGAÇO - MT - CEP: 78190-000 Senhor(a): A presente carta, extraída 

dos autos do processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç 
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ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para comparecer(em) à 

audiência designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO 

PROCESSO: 1000735-44.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência será de Conciliação e 

se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - 

AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 02/08/2018 Hora: 09:20 , no Edifício do 

Fórum, sito no endereço acima indicado. ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: JOAO PAULO DE ARAUJO DA 

SILVA ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: HERNANI 

ZANIN OAB: MT0011770A-O Endereço: desconhecido REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A., BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Advogado: BERNARDO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB: MT0014992S Endereço: 13 DE 

JUNHO, 480, APTO 101, CENTRO, CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79002-430 

DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha que, 

devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser conduzida 

coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato 

(art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) No caso de 

audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente ou 

fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 331 

do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em audiência, 

fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as questões 

processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente requeridas. 

d) As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e 

§§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000736-29.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOADILSON LUIZ DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANI ZANIN OAB - MT0011770A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: JOADILSON LUIZ DE ARAUJO 

Endereço: MARGEM ESQUERDA DO RIO CUIABA, 0, ESTRITO COMPRIDO, 

BARÃO DE MELGAÇO - MT - CEP: 78190-000 Senhor(a): A presente 

carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem por 

finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000736-29.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 01/08/2018 

Hora: 15:50 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

JOADILSON LUIZ DE ARAUJO ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: 

Advogado: HERNANI ZANIN OAB: MT0011770A-O Endereço: 

desconhecido REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A ADVOGADO(S) 

DA PARTE REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” 

ADVERTÊNCIA(S): a) Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 

2o do CPC). b) A testemunha que, devidamente intimada, não comparecer 

à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e responderá, ainda, 

pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. c) No caso de audiência preliminar, a parte 

deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por advogado 

com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de que, não 

havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos 

da demanda, decididas as questões processuais pendentes e deferidas 

às provas oportunamente requeridas. d) As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Atenciosamente, Assinado 

Digitalmente ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000737-14.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EUSTAQUIO DA COSTA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: EUSTAQUIO DA COSTA 

MONTEIRO Endereço: ZONA RURAL, LOTE 38, ASSENTAMENTO PONTAL 

DO GLORIA, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): 

A presente carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem 

por finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000737-14.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 20/07/2018 

Hora: 11:00 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: EUSTAQUIO DA COSTA MONTEIRO ADVOGADO(S) DA 

PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: 

MT0011968A-N Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha 

que, devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser 

conduzida coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do 

adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) 

No caso de audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente 

ou fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 

331 do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em 

audiência, fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as 

questões processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente 

requeridas. d) As eventuais justificativas de impossibilidade de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027920/6/2018 Página 706 de 739



comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000738-96.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EUSTAQUIO DA COSTA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: EUSTAQUIO DA COSTA 

MONTEIRO Endereço: ZONA RURAL, LOTE 38, ASSENTAMENTO PONTAL 

DO GLORIA, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): 

A presente carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem 

por finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000738-96.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 20/07/2018 

Hora: 11:10 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: EUSTAQUIO DA COSTA MONTEIRO ADVOGADO(S) DA 

PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: 

MT0011968A-N Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha 

que, devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser 

conduzida coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do 

adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) 

No caso de audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente 

ou fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 

331 do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em 

audiência, fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as 

questões processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente 

requeridas. d) As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000739-81.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EUSTAQUIO DA COSTA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: EUSTAQUIO DA COSTA 

MONTEIRO Endereço: ZONA RURAL, LOTE 38, ASSENTAMENTO PONTAL 

DO GLORIA, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): 

A presente carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem 

por finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000739-81.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 20/07/2018 

Hora: 11:20 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: EUSTAQUIO DA COSTA MONTEIRO ADVOGADO(S) DA 

PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: 

MT0011968A-N Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha 

que, devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser 

conduzida coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do 

adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) 

No caso de audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente 

ou fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 

331 do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em 

audiência, fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as 

questões processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente 

requeridas. d) As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000740-66.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EUSTAQUIO DA COSTA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: EUSTAQUIO DA COSTA 

MONTEIRO Endereço: ZONA RURAL, LOTE 38, ASSENTAMENTO PONTAL 

DO GLORIA, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): 

A presente carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem 

por finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 
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comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000740-66.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 20/07/2018 

Hora: 11:30 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: EUSTAQUIO DA COSTA MONTEIRO ADVOGADO(S) DA 

PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: 

MT0011968A-N Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha 

que, devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser 

conduzida coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do 

adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) 

No caso de audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente 

ou fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 

331 do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em 

audiência, fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as 

questões processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente 

requeridas. d) As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000741-51.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EUSTAQUIO DA COSTA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: EUSTAQUIO DA COSTA 

MONTEIRO Endereço: ZONA RURAL, LOTE 38, ASSENTAMENTO PONTAL 

DO GLORIA, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): 

A presente carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem 

por finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000741-51.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 20/07/2018 

Hora: 11:40 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: EUSTAQUIO DA COSTA MONTEIRO ADVOGADO(S) DA 

PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: 

MT0011968A-N Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha 

que, devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser 

conduzida coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do 

adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) 

No caso de audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente 

ou fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 

331 do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em 

audiência, fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as 

questões processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente 

requeridas. d) As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000742-36.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EVAELCIO RODRIGUES BETIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: EVAELCIO RODRIGUES BETIM 

Endereço: ZONA RURAL, LOTE 25, ASSENTAMENTO PONTAL DA 

GLORIA, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A 

presente carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem 

por finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000742-36.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 20/07/2018 

Hora: 11:50 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: EVAELCIO RODRIGUES BETIM ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: MT0011968A-N 

Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 

DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha que, 

devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser conduzida 

coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato 

(art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) No caso de 

audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente ou 

fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 331 

do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em audiência, 

fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as questões 

processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente requeridas. 

d) As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e 

§§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 
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s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000743-21.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EVAELCIO RODRIGUES BETIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: EVAELCIO RODRIGUES BETIM 

Endereço: ZONA RURAL, LOTE 25, ASSENTAMENTO PONTAL DA 

GLORIA, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A 

presente carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem 

por finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000743-21.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 20/07/2018 

Hora: 12:00 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: EVAELCIO RODRIGUES BETIM ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: MT0011968A-N 

Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 

DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha que, 

devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser conduzida 

coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato 

(art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) No caso de 

audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente ou 

fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 331 

do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em audiência, 

fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as questões 

processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente requeridas. 

d) As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e 

§§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000744-06.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EVAELCIO RODRIGUES BETIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: EVAELCIO RODRIGUES BETIM 

Endereço: ZONA RURAL, LOTE 25, ASSENTAMENTO PONTAL DA 

GLORIA, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A 

presente carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem 

por finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000744-06.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 20/07/2018 

Hora: 13:00 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: EVAELCIO RODRIGUES BETIM ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: MT0011968A-N 

Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 

DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha que, 

devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser conduzida 

coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato 

(art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) No caso de 

audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente ou 

fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 331 

do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em audiência, 

fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as questões 

processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente requeridas. 

d) As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e 

§§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000745-88.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EVAELCIO RODRIGUES BETIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: EVAELCIO RODRIGUES BETIM 

Endereço: ZONA RURAL, LOTE 25, ASSENTAMENTO PONTAL DA 

GLORIA, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A 

presente carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem 

por finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000745-88.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 
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será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 20/07/2018 

Hora: 13:10 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: EVAELCIO RODRIGUES BETIM ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: MT0011968A-N 

Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 

DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha que, 

devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser conduzida 

coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato 

(art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) No caso de 

audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente ou 

fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 331 

do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em audiência, 

fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as questões 

processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente requeridas. 

d) As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e 

§§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000746-73.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EVAELCIO RODRIGUES BETIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: EVAELCIO RODRIGUES BETIM 

Endereço: ZONA RURAL, LOTE 25, ASSENTAMENTO PONTAL DA 

GLORIA, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A 

presente carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem 

por finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000746-73.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 20/07/2018 

Hora: 13:20 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: EVAELCIO RODRIGUES BETIM ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: MT0011968A-N 

Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 

DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha que, 

devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser conduzida 

coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato 

(art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) No caso de 

audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente ou 

fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 331 

do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em audiência, 

fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as questões 

processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente requeridas. 

d) As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e 

§§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000747-58.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE NERES MABACO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: FELIPE NERES MABACO DA SILVA 

Endereço: ZONA RURAL, LOTE 91, ASSENTAMENTO PONTAL DA 

GLORIA, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A 

presente carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem 

por finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000747-58.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 20/07/2018 

Hora: 13:30 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: FELIPE NERES MABACO DA SILVA ADVOGADO(S) DA 

PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: 

MT0011968A-N Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha 

que, devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser 

conduzida coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do 

adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) 

No caso de audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente 

ou fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 

331 do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em 

audiência, fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as 

questões processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente 

requeridas. d) As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 
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Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000748-43.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE NERES MABACO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: FELIPE NERES MABACO DA SILVA 

Endereço: ZONA RURAL, LOTE 91, ASSENTAMENTO PONTAL DA 

GLORIA, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A 

presente carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem 

por finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000748-43.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 20/07/2018 

Hora: 13:40 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: FELIPE NERES MABACO DA SILVA ADVOGADO(S) DA 

PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: 

MT0011968A-N Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha 

que, devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser 

conduzida coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do 

adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) 

No caso de audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente 

ou fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 

331 do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em 

audiência, fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as 

questões processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente 

requeridas. d) As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000749-28.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE NERES MABACO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: FELIPE NERES MABACO DA SILVA 

Endereço: ZONA RURAL, LOTE 91, ASSENTAMENTO PONTAL DA 

GLORIA, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A 

presente carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem 

por finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000749-28.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 20/07/2018 

Hora: 13:50 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: FELIPE NERES MABACO DA SILVA ADVOGADO(S) DA 

PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: 

MT0011968A-N Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha 

que, devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser 

conduzida coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do 

adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) 

No caso de audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente 

ou fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 

331 do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em 

audiência, fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as 

questões processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente 

requeridas. d) As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000750-13.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE NERES MABACO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: FELIPE NERES MABACO DA SILVA 

Endereço: ZONA RURAL, LOTE 91, ASSENTAMENTO PONTAL DA 

GLORIA, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A 

presente carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem 

por finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000750-13.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 20/07/2018 

Hora: 14:00 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 
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ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: FELIPE NERES MABACO DA SILVA ADVOGADO(S) DA 

PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: 

MT0011968A-N Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha 

que, devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser 

conduzida coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do 

adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) 

No caso de audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente 

ou fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 

331 do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em 

audiência, fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as 

questões processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente 

requeridas. d) As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Diretoria do Fórum

Portaria

Portaria Nº 02/2018 – GAB.

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI, Juíza de Direito da Vara Única 

de São José dosm Quatro Marcos/MT, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a necessidade de aperfeiçoar a rotina do Gabinete e da 

Secretaria da Vara Única da Comarca de São José dosm Quatro 

Marcos/MT.

CONSIDERANDO que a prestação jurisdicional deve ser célere e efetiva, 

com primazia pela eficácia;

CONSIDERANDO os dispositivos da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso;

RESOLVE:

Art. 1º – DETERMINAR que o Gestor Judicial, independentemente de 

conclusão judicial, cumpra a finalidade das precatórias quando se tratar 

de intimação, citação ou notificação, se juntados os documentos 

essenciais para cumprimento da missiva.

Parágrafo primeiro - Em caso da ausência de documento essencial para 

cumprimento da missiva, fica o Gestor Judicial autorizado a solicitá-los ao 

Juízo deprecante, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução da 

missiva.

Parágrafo segundo – Findo o prazo de 30 (trinta) dias sem o envio dos 

documentos referidos no parágrafo primeiro, deve o Gestor Judicial 

devolver a missiva sem cumprimento.

Art. 2º – DETERMINAR que o Gestor Judicial, independentemente de 

conclusão judicial, confira caráter itinerante à missiva em havendo suporte 

fático para tanto, comunicando, sempre, o juízo deprecante.

Art. 3º – DETERMINAR que o Gestor Judicial, independentemente de 

determinação judicial, oficie ao juízo deprecante solicitando o envio dos 

documentos e/ou informações, imprescindíveis para o cumprimento das 

audiências, tais como depoimentos prestados na fase do Inquérito Policial, 

cópia da inicial e da defesa apresentada pelo polo passivo.

 Encaminhe-se cópia desta Portaria para a Corregedoria-Geral da Justiça 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 14 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

Juíza de Direito

 

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 87333 Nr: 1299-82.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:17872/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 Feitos Cíveis nº 1299-82.2018.811.0039.

Código nº. 87333.

Vistos.

Cuida-se de Ação Ordinária de Cobrança de Diferenças Remuneratórias 

referentes à URV c/c Obrigação de Fazer e pedido liminar proposta por 

JOSE DOS SANTOS em desfavor do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS 

QUATRO MARCOS MT, ambos devidamente qualificados.

 Concedo os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA.

CITE-SE o requerido, para, querendo, contestar no prazo legal (arts. 297 e 

188 do Código de Processo Civil) com as advertências dos artigos 285 e 

319 do referido codex.

Consigne na intimação a imperiosidade do requerido informar ao juízo se 

houve algum tipo de pagamento à requerente relativo à rubrica “URV”. Se 

positivo, descrever o valor e data do eventual pagamento. Materializada a 

resposta com ou sem a juntada de documentos, intime-se a parte autora 

para, querendo, impugnar em 10 (dez) dias.

 Não havendo contestação, e por tratar-se de matéria envolvendo direito 

indisponível, certifique-se e dê-se vista ao Ministério Público.

A seguir, intimem-se as partes para, dentro do prazo máximo de 10 (dez) 

dias, ratificarem os pleitos porventura formulados, ou especificarem 

outras provas que pretendem produzir mediante justificativa de finalidade 

e pertinência, sob pena de indeferimento.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos 

para, se for o caso, designação de audiência preliminar, saneamento ou 

julgamento antecipado da lide, conforme o caso.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 21 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 86049 Nr: 628-59.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILANDES CORREA DE LACERDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:17872/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 Feitos Cíveis nº 628-59.2018.811.0039.

Código nº 86049.

Vistos.

Cuida-se de Ação Ordinária de Cobrança de Diferenças Remuneratórias 

referentes à URV c/c Obrigação de Fazer e pedido liminar proposta por 

Lucilandes Correa de Lacerda em desfavor do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ 

DOS QUATRO MARCOS/MT, ambos devidamente qualificados.

 Tendo em vista que restou INFRUTÍFERA audiência de conciliação, na qual 

o requerido apesar de intimado e citado, não se fez presente a esta 

solenidade, DETERMINO a intimação do requerente para o prosseguimento 

do feito e requerendo o que entender de direito no prazo legal de 15 
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(quinze) dias.

 Após, certifique-se e dê-se vista ao Ministério Público.

Consigne na intimação a imperiosidade do requerido, informar ao juízo se 

houve algum tipo de pagamento a requerente relativo à rubrica “URV”.

 Se positivo, descrever o valor e data do eventual pagamento. 

Materializada a resposta, com ou sem a juntada de documentos, intime-se 

a parte autora para, querendo, impugnar em 10 (dez) dias.

 A seguir, intimem-se as partes para, dentro do prazo máximo de 10 (dez) 

dias, ratificarem os pleitos porventura formulados, ou especificarem 

outras provas que pretendem produzir mediante justificativa de finalidade 

e pertinência, sob pena de indeferimento.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos 

para, se for o caso, designação de audiência preliminar, saneamento ou 

julgamento antecipado da lide, conforme o caso.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 11 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83820 Nr: 4374-66.2017.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDENILDA DIAS AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 4374-66.2017.811.0039.

 Código nº. 83820.

Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, ajuizada por Bradesco 

Administradora de Consórcios LTDA em desfavor do Edenilda Dias Amaral 

todos devidamente qualificados.

Juntou documentos em folhas nº. 09/13.

Distribuído os autos no dia 16/11/2017.

Após, cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado pela 

parte autora, no dia 18/05/2018, requerendo eventual debloqueio judicial 

do veiculo descrito na exordial, bem como as devidas comunicações aos 

órgãos competentes SPC/SERASA.

Ante o petitório, Homologo a desistência e Julgo Extinto o presente feito 

sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil.

Cada parte arcará com as custas e honorários advocatícios dos 

respectivos advogados.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 12 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58600 Nr: 2261-47.2014.811.0039

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADA, MADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA ECHER - OAB:12274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 Autos nº. 2261-47.2014.811.0039.

 Código nº. 58600.

Vistos.

Trata-se de Ação de Alteração de Guarda c/c Pedido de Liminar, ajuizada 

por Jorge Daniel da Silva em desfavor de Janes Alves de Araújo e Maria 

Alves da Cruz todos devidamente qualificados.

Juntou documentos em folhas nº. 11/25.

Distribuído os autos no dia 04/12/2014.

Após, cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado pela 

parte autora, no dia 22/09/2017, visto que em sede de audiência foi 

pactuado entre as partes que a guarda dos menores continuaria com avó 

materna, pois esta detém a guarda dos infantes desde o seu nascimento.

Deste modo, o autor não possui mais interesse na alteração da guarda 

dos menores.

Ante o petitório, Homologo a desistência e Julgo Extinto o presente feito 

sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil.

Sem custas, eis que o feito tramita sob a égide da assistência judiciária 

gratuita.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 13 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87092 Nr: 433-96.2015.811.0098

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WDSN, DGDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELLE DOS SANTOS 

BACHEGA - OAB:MT 15192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO JOSÉ COLUMBANO 

MONEZ - OAB:MT 8996

 Vistos.

DETERMINO a intimação pessoal da parte autora, para que se manifeste 

quanto a justificativa apresentada pelo executado em referencia n. 12, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87798 Nr: 1526-72.2018.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETELMÍNIO ARRUDA SALOMÉ 

NETO - OAB:MT-9.869

 AUTOS Nº 1526-72.2018.811.0039

CÓDIGO 87798

Vistos.

 Tendo em vista o teor da certidão de ref. 09, nomeio o douto advogado Dr. 

ETELMÍNIO ARRUDA SALOMÉ, OAB/MT 9869, militante nesta Cidade e 

Comarca, o qual deverá ser intimado desta nomeação, bem como para, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta a acusação em favor do réu 

LAUTHER DIAS, na forma do art. 396, do CPP.

Apresentada a defesa, ouça-se o representante do Ministério Público, 

sobre as preliminares e documentos apresentados, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 

397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63579 Nr: 1391-65.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATILDES GOMES RIBEIRO - DE CUJUS, LAUREANO 

ROSALES RIBEIRO, ROSA ROZALES RIBEIRO PEREIRA, ODETE ROSALES 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027920/6/2018 Página 713 de 739



TEIXEIRA, APARECIDA ROSALES ROBEIRO, MANOEL ROSALES RIBEIRO 

FILHO, JOSÉ ROSALES RIBEIRO, JOÃO ROZALES RIBEIRO, DIVINO JESUS 

ROSALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES KLEBER RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 15.876, IZAIAS DOS SANTOS SILVA JÚNIOR - 

OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELSON JUNIOR BOLLOTTI - 

OAB:PROC- FEDERAL

 AUTOS Nº 1391-65.2015.811.0039

CÓDIGO 63579

Vistos.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por LAUREANO 

ROSALES RIBEIRO e outros em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS.

 À ref. 66, cálculo apresentado pela contadora judicial.

Às ref. 76 e ref. 79, manifestações das partes requerente e requerida 

concordando com os cálculos trazidos pela contadora deste juízo.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos nota-se que a parte requerente, conforme ref. 66, a 

contadora judicial apresentou devidamente os cálculos, tendo em vista o 

despacho de ref. 63. Nota-se à ref. 76, que a parte requerente concorda 

com os cálculos apresentados, bem como a parte requerida também 

concorda com os referidos cálculos (ref.79), no valor de R$ 21.337,10 

(Vinte e um mil, trezentos e trinta e sete reais e dez centavos) referente 

às verbas pretéritas e R$ 1.914,49 (Um mil, novecentos e quatorze reais e 

quarenta e nove centavos) referente aos honorários advocatícios.

Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pelo contador judicial deve 

ser o adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte requerente 

à ref. 66, no valor R$ 21.337,10 (Vinte e um mil, trezentos e trinta e sete 

reais e dez centavos) referente às verbas pretéritas e R$ 1.914,49 (Um 

mil, novecentos e quatorze reais e quarenta e nove centavos) referente 

aos honorários advocatícios.

Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 14 de junho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72988 Nr: 2653-16.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELSON DE SOUSA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Albano Denicoló - OAB:13.516-B, 

ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:MT 16846 A, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:119.859

 DIANTE DO EXPOSTO e considerando o que mais dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTES o pedido inserto na inicial, EXTINGUINDO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil e com espeque no artigo 5o, V e 

X, da CF/88 e 186 do Código Civil, condeno a requerida a indenizar ao 

autor, no montante de R$ 5.000,00, a título de danos morais, importe a ser 

pago pela ré ao demandante de uma única vez, corrigido monetariamente a 

partir da data deste comando judicial e acrescido de juros de 1% ao mês, 

a partir da positivação litigiosa (fl. 20), bem como, determino o 

cancelamento da restrição creditícia debatida na espécie.Assim, oficie-se 

ao SPC e SERASA, notificando-os ainda que terão o prazo de 15 (quinze) 

dias para encaminhar a este Juízo resposta acerca do efetivo 

cumprimento da presente decisão.Condeno o requerido ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, o qual fixo em 10% 

sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil.Preclusas as vias recursais, pagas as custas e inexistindo 

requerimento para cumprimento deste comando judicial no prazo legal, 

arquive-se mediante as cautelas de estilo.P. R. I. C.São José dos Quatro 

Marcos/MT, 18 de junho de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52119 Nr: 2039-50.2012.811.0039

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEDSO, EDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, 

GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO - OAB:16305/O, REGINA CÉLIA 

SABIONI LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS E REQUERER O QUE FOR DE 

DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56095 Nr: 1030-82.2014.811.0039

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS E REQUERER O QUE FOR DE 

DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 17346 Nr: 552-84.2008.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO DONIZETE FERREIRA, REIVERSON 

FERNANDES DOS SANTOS, ODAIR JOSÉ MOREIRA BIANCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:16305/O, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS E REQUERER O QUE FOR DE 

DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85941 Nr: 589-62.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENVENUTO SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

BRADESCO SEGUROS S/A., BANCO FINASA BMC S/A, BANCO BMG S/A, 

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400, EUGENIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103082, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 
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OAB:128341

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

APRESENTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS À IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO, NO PARAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57147 Nr: 1708-97.2014.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÓVIS COSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES KLEBER RODRIGUES 

- OAB:OAB/MT 15.876, IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR - 

OAB:11849/B

 AUTOS Nº 1708-97.2014.811.0039.

CÓDIGO 57147.

Vistos.

Tendo em vista que a necessidade de readequação de pauta de 

audiências para melhor desenvolvimento dos trabalhos, redesigno 

AUDIÊNCIA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL outrora designada, para o dia 

07 de novembro de 2018, às 15h00min (quinze horas).

Destarte, comunique-se todas as partes via e-mail, telefone ou qualquer 

outro meio hábil e rápido para o fim de que tomem ciência da presente 

redesignação evitando-se, deste modo, prejuízo para as mesmas.

Consigno que os denunciados que comparecerem na referida data, 

deverão sair intimados desta redesignação.

 Notifique-se o Ministério Público.

Certifique-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 18 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 82444 Nr: 3670-53.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADATI PENA PAVIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES KLEBER RODRIGUES 

- OAB:15876

 AUTOS Nº 3670-53.2017.811.0039.

CÓDIGO 82444.

Vistos.

Tendo em vista que a necessidade de readequação de pauta de 

audiências para melhor desenvolvimento dos trabalhos, redesigno 

AUDIÊNCIA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL outrora designada, para o dia 

07 de novembro de 2018, às 13h40min (treze horas e quarenta minutos).

Destarte, comunique-se todas as partes via e-mail, telefone ou qualquer 

outro meio hábil e rápido para o fim de que tomem ciência da presente 

redesignação evitando-se, deste modo, prejuízo para as mesmas.

Consigno que os denunciados que comparecerem na referida data, 

deverão sair intimados desta redesignação.

 Notifique-se o Ministério Público.

Certifique-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 18 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83041 Nr: 3956-31.2017.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN TIDORI ISHIZUKA DORNELLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROGERIO DE OLIVEIA DORNELLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO TENORIO ALVES - 

OAB:20.017/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 3956-31.2017.811.0039.

CÓDIGO 83041.

Vistos.

Tendo em vista que a necessidade de readequação de pauta de 

audiências para melhor desenvolvimento dos trabalhos, em razão da 

necessidade de comparecimento na comarca de Porto Esperidião/MT, em 

que pese ser substituta legal, nessa senda, redesigno AUDIÊNCIA outrora 

designada, para o dia 18 de julho de 2018, às 15h30min (quinze horas e 

trinta minutos).

Destarte, comunique-se todas as partes via e-mail, telefone ou qualquer 

outro meio hábil e rápido para o fim de que tomem ciência da presente 

redesignação evitando-se, deste modo, prejuízo para as mesmas.

Consigno que as testemunhas/partes que comparecerem nas referidas 

datas, deverão sair intimadas da referida redesignação.

 Notifique-se as partes.

Certifique-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 18 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 73223 Nr: 2746-76.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2746-76.2016.811.0039.

CÓDIGO 73223.

Vistos.

Tendo em vista que a necessidade de readequação de pauta de 

audiências para melhor desenvolvimento dos trabalhos, em razão da 

necessidade de comparecimento na comarca de Porto Esperidião/MT, em 

que pese ser substituta legal, nessa senda, redesigno AUDIÊNCIA outrora 

designada, para o dia 18 de julho de 2018, às 14h00min (quatorze horas).

Destarte, comunique-se todas as partes via e-mail, telefone ou qualquer 

outro meio hábil e rápido para o fim de que tomem ciência da presente 

redesignação evitando-se, deste modo, prejuízo para as mesmas.

Consigno que as testemunhas/partes que comparecerem nas referidas 

datas, deverão sair intimadas da referida redesignação.

 Notifique-se as partes.

Certifique-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 18 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56801 Nr: 1555-64.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASE DUPLA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIL EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL, AMBIENTAL DO COMPLEXO 

NASCENTE DO PANTANAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CEZAR REBULI - OAB:MT 

7565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMÓS MEDEIROS DOS 

SANTOS - OAB:21378/O

 AUTOS Nº 1555-64.2014.811.0039.

CÓDIGO 56801.

Vistos.

Tendo em vista que a necessidade de readequação de pauta de 

audiências para melhor desenvolvimento dos trabalhos, em razão da 

necessidade de comparecimento na comarca de Porto Esperidião/MT, em 

que pese ser substituta legal, nessa senda, redesigno AUDIÊNCIA outrora 

designada, para o dia 18 de julho de 2018, às 13h30min (treze horas e 
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trinta minutos).

Destarte, comunique-se todas as partes via e-mail, telefone ou qualquer 

outro meio hábil e rápido para o fim de que tomem ciência da presente 

redesignação evitando-se, deste modo, prejuízo para as mesmas.

Consigno que as testemunhas/partes que comparecerem nas referidas 

datas, deverão sair intimadas da referida redesignação.

 Notifique-se as partes.

Certifique-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 18 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87424 Nr: 1335-27.2018.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS, O

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAMON CANDIDO DA SILVA - 

OAB:30249

 AUTOS Nº 1335-27.2018.811.0039.

CÓDIGO 87424.

Vistos.

Tendo em vista que a necessidade de readequação de pauta de 

audiências para melhor desenvolvimento dos trabalhos, em razão da 

necessidade de comparecimento na comarca de Porto Esperidião/MT, em 

que pese ser substituta legal, nessa senda, redesigno AUDIÊNCIA outrora 

designada, para o dia 18 de julho de 2018, às 13h00min (treze horas), 

devendo ser intimado o acusado para realização de seu interrogatório.

Destarte, comunique-se todas as partes via e-mail, telefone ou qualquer 

outro meio hábil e rápido para o fim de que tomem ciência da presente 

redesignação evitando-se, deste modo, prejuízo para as mesmas.

Consigno que as testemunhas/partes que comparecerem nas referidas 

datas, deverão sair intimadas da referida redesignação.

 Notifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Certifique-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 18 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 68981 Nr: 864-79.2016.811.0039

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, 

MATHEUS TOSTES CARDOSO - OAB:MT 10.041

 AUTOS Nº 864-79.2016.811.0039CÓDIGO 68981. Vistos.Trata-se de 

processo executivo de pena em desfavor de ELSON HENRIQUE BATISTA 

DOS SANTOS, ...Conforme consta em decisão de ref. 25, foi decretada a 

prisão do reeducando, com o fito de efetivar sua captura, vez que não foi 

encontrado para a intimação da audiência admonitória anteriormente 

designada.Por intermédio de advogado constituído, o reeducando pugnou 

pela revogação do mandado de prisão decretada em seu desfavor, sob o 

argumento de que se encontrava trabalhando em uma fazenda à época e 

por isso não foi localizado para a intimação. Sustentou ainda, que se 

compromete a comparecer “tantas quanta vezes forem necessárias 

perante este judiciário”. Instado a manifestar, o Ministério Público opinou 

pelo indeferimento do pleito de revogação da prisão decretada, ....É o 

relatório.Fundamento e Decido.Compulsando os autos verifico que o 

reeducando abandonou o distrito da culpa sem comunicar sua mudança 

de endereço, o que impossibilitou sua intimação para a audiência 

admonitória onde seria esclarecido quanto ao cumprimento das condições 

que seriam estabelecidas.......Há que se ressaltar, nesse caso, que esta 

decisão está regida pela cláusula ‘rebus sic stantibus’, podendo ser 

imediatamente revista caso haja indícios de que o autor do fato esteja 

furtando-se a eventual aplicação da lei penal.Assim, com base no 

exposto, por não vislumbrar a permanência dos requisitos do art. 312 do 

Código de Processo Penal, acolho o pedido da Defesa e REVOGO o 

mandado de captura do apenado ELSON HENRIQUE BATISTA DOS 

SANTOS, determinando, para tanto a expedição de CONTRAMANDADO DE 

PRISÃO em favor deste, competindo a escrivania efetuar as 

comunicações pertinentes e o devido recolhimento e as baixas do 

mandado de prisão expedido para evitar eventual captura.Ademais, 

designo AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA para o dia 10/10/2018 às 15h30min, 

devendo o reeducando ser intimado para comparecer à audiência, com as 

advertências legais.No mais, proceda-se a Secretaria com a elaboração 

do cálculo de pena.Notifique-se o Ministério Público e a Defesa.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 84360 Nr: 4593-79.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA LUCIENE GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:17872/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 Autos nº. 4593-79.2017.811.0039.

Código nº. 84360.

Vistos.

Conforme referência Retro, DETERMINO a intimação da parte requerida, na 

pessoa de seu representante legal, requerendo o que entender de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 70346 Nr: 1853-41.2011.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RONALDO RODRIGUES DA CUNHA, LEILA 

VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ENZO VINHOLI, ANGELA MARIA 

PIERAMI VINHOLI, FELIX UMBERTO SIMONETTI, EDIVIRGES GENI 

SIMONETTI, LUCY MARA MULLER KLEIN IBING, LUIZ CARLOS KLEIN IBING, 

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO- INTERMAT, PEDRO MUFFATO, 

MAIL TEREZINHA BANISKI MUFFATO, PEDRO MUFFATO JUNIOR, CLAUDIA 

REGINA DE ANDRADE MUFFATO, DAVID GUILHERME MUFFATO, JULIANA 

SEGALLA REIS MUFFATO, CELSO ANTONIO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILO ALVES BEZERRA - 

OAB:2830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENIZ ESPEDITO SERAFINI - 

OAB:5.398-A/MT, marcelo augusto sella - OAB:38404/PR, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

ROBERTO WYPYCH JUNIOR - OAB:9134/PR, THALLYTTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293

 Intima-se a parte AUTORA, na pessoa de seu advogado, para comprovar 

a distribuição da Carta Precatória expedida nos autos junto ao no Juízo 

deprecado, no prazo de 05(cinco) dias, conforme preconiza o art. 1.210, § 

2º da CNGC.

Art. 1.210, § 2º: Decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias da entrega da 

carta precatória, intimar a parte para comprovar a distribuição no Juízo 

deprecado.

Comarca de Tabaporã
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24182 Nr: 651-39.2015.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, 

para o fim de absolver o réu o JAIR SIQUEIRA CESAR quanto à acusação 

de prática do delito previsto no art. 147, caput, do Código Penal, sob o 

manto de proteção da Lei n.º 11.340/06, o que faço com fulcro no art. 386, 

inciso VII, do Código de Processo Penal.4. Disposições FinaisCom o 

trânsito em julgado, comunique-se ao Instituto de Identificação da presente 

sentença absolutória, informando-lhe o número do presente feito, bem 

como o número do inquérito policial, que deu origem a presente Ação Penal 

(artigo 974 e 1453 da CNGC).Cumpra-se o Art. 1.387 da CNGC que aduz: 

“Na hipótese de sentenças extintivas de punibilidade e absolutórias é 

desnecessária a intimação do acusado, bastando a intimação do seu 

defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode ser nomeado defensor dativo, 

tão-somente para esse ato”.Por fim, de com a Tabela XIX da OAB/MT, fixo 

em 06 (seis) URHs os honorários do D. Causídico Abraão Lincon de Laet, 

que atuou desde a defesa prévia até a audiência de instrução e, em 03 

(três) URHS os honorários do D. Causídico nomeado às fls. 100, para 

apresentação das alegações finais. EXPEÇAM-SE as competentes 

certidões.Após o trânsito em julgado, remeta ao arquivo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Ciência ao MPE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24182 Nr: 651-39.2015.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT

 Vistos, etc.

Devidamente citado (fl. 68), o acusado apresentou resposta à acusação 

às fls. 74, arrolando as mesmas testemunhas da acusação.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e decido.

Compulsando os autos verifico que não estão presentes circunstancias 

que ensejam a absolvição sumária do acusado, nos termos do artigo 397 e 

incisos do Código de Processo Penal, sendo certo que as matérias de 

defesa aventadas dependem da instrução processual.

Outrossim, não havendo qualquer questão de ordem material ou 

processual que possa impedir o processamento do feito e não arguidas 

preliminares, fatos estes que impõem o seu prosseguimento com a devida 

instrução processual.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de Setembro de 

2017, às 13:00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas, para comparecerem à audiência 

acima designada.

 Intime-se pessoalmente o acusado.

Expeça-se carta precatória para oitiva(s) de testemunha(s), que por 

ventura, resida em comarca diversa.

 Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31612 Nr: 863-55.2018.811.0094

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Alves, Tiago Alves Mota, 

Nadir Mota, Taciani Alves Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides José Botelho de 

Oliveira - OAB:MT/3.911, Marcelo Rubens Betarello Setolin - 

OAB:18.930, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - 

OAB:MT/18930

 Vistos em correição.

Para realização do ato deprecado designo a data de 12 de julho de 2018, 

às 13:40 horas.

Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data designada nos termos 

do art. 392 da CNGC/MT.

 Intimem-se todos.

Ciência ao Ministério Público Estadual.

 Às providências. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010065-51.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET OAB - MT6200/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DESPACHO Processo: 

8010065-51.2017.8.11.0094. EXEQUENTE: ABRAAO LINCON DE LAET 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO TABAPORÃ, 14 de junho de 

2018. Vistos em Correição. Certificado o trânsito em julgado. EXPEÇA-SE 

alvará para levantamento dos valores constantes na Conta Única do 

tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte exequente. 

Ultimada a aludida providência, não havendo outros requerimentos 

pendentes de deliberação, fica desde já autorizado o arquivamento do 

feito. Juiz(a) Substituto

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010039-53.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DESPACHO Processo: 

8010039-53.2017.8.11.0094. EXEQUENTE: AGNALDO VALDIR PIRES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO TABAPORÃ, 14 de junho de 

2018. Vistos em Correição. Certificado o trânsito em julgado. EXPEÇA-SE 

alvará para levantamento dos valores constantes na Conta Única do 

tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte exequente. 

Ultimada a aludida providência, não havendo outros requerimentos 

pendentes de deliberação, fica desde já autorizado o arquivamento do 

feito. Juiz(a) Substituto

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010170-62.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DESPACHO Processo: 

8010170-62.2016.8.11.0094. EXEQUENTE: GERALDINO VIANA DA SILVA 
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EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO TABAPORÃ, 14 de junho de 

2018. Vistos em Correição. Certificado o trânsito em julgado. EXPEÇA-SE 

alvará para levantamento dos valores constantes na Conta Única do 

tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte exequente. 

Ultimada a aludida providência, não havendo outros requerimentos 

pendentes de deliberação, fica desde já autorizado o arquivamento do 

feito. Juiz(a) Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010097-56.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT0021081A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DESPACHO Processo: 

8010097-56.2017.8.11.0094. EXEQUENTE: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO TABAPORÃ, 14 de 

junho de 2018. Vistos em Correição. Certificado o trânsito em julgado. 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores constantes na Conta 

Única do tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte 

exequente. Ultimada a aludida providência, não havendo outros 

requerimentos pendentes de deliberação, fica desde já autorizado o 

arquivamento do feito. Juiz(a) Substituto

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010145-49.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DESPACHO Processo: 

8010145-49.2016.8.11.0094. EXEQUENTE: GERALDINO VIANA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO TABAPORÃ, 14 de junho de 

2018. Vistos em Correição. Certificado o trânsito em julgado. EXPEÇA-SE 

alvará para levantamento dos valores constantes na Conta Única do 

tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte exequente. 

Ultimada a aludida providência, não havendo outros requerimentos 

pendentes de deliberação, fica desde já autorizado o arquivamento do 

feito. Juiz(a) Substituto

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010101-30.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DESPACHO Processo: 

8010101-30.2016.8.11.0094. EXEQUENTE: GERALDINO VIANA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO TABAPORÃ, 14 de junho de 

2018. Vistos em Correição. Certificado o trânsito em julgado. EXPEÇA-SE 

alvará para levantamento dos valores constantes na Conta Única do 

tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte exequente. 

Ultimada a aludida providência, não havendo outros requerimentos 

pendentes de deliberação, fica desde já autorizado o arquivamento do 

feito. Juiz(a) Substituto

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010068-06.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET OAB - MT6200/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DESPACHO Processo: 

8010068-06.2017.8.11.0094. EXEQUENTE: ABRAAO LINCON DE LAET 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO TABAPORÃ, 14 de junho de 

2018. Vistos em Correição. Certificado o trânsito em julgado. EXPEÇA-SE 

alvará para levantamento dos valores constantes na Conta Única do 

tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte exequente. 

Ultimada a aludida providência, não havendo outros requerimentos 

pendentes de deliberação, fica desde já autorizado o arquivamento do 

feito. Juiz(a) Substituto

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010042-08.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DESPACHO Processo: 

8010042-08.2017.8.11.0094. EXEQUENTE: GERALDINO VIANA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO TABAPORÃ, 14 de junho de 

2018. Vistos em Correição. Certificado o trânsito em julgado. EXPEÇA-SE 

alvará para levantamento dos valores constantes na Conta Única do 

tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte exequente. 

Ultimada a aludida providência, não havendo outros requerimentos 

pendentes de deliberação, fica desde já autorizado o arquivamento do 

feito. Juiz(a) Substituto

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010060-29.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DESPACHO Processo: 

8010060-29.2017.8.11.0094. EXEQUENTE: GERALDINO VIANA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO TABAPORÃ, 14 de junho de 

2018. Vistos em Correição. Certificado o trânsito em julgado. EXPEÇA-SE 

alvará para levantamento dos valores constantes na Conta Única do 

tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte exequente. 

Ultimada a aludida providência, não havendo outros requerimentos 

pendentes de deliberação, fica desde já autorizado o arquivamento do 

feito. Juiz(a) Substituto

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010070-73.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DESPACHO Processo: 

8010070-73.2017.8.11.0094. EXEQUENTE: AGNALDO VALDIR PIRES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO TABAPORÃ, 14 de junho de 

2018. Vistos em Correição. Certificado o trânsito em julgado. EXPEÇA-SE 

alvará para levantamento dos valores constantes na Conta Única do 

tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte exequente. 

Ultimada a aludida providência, não havendo outros requerimentos 

pendentes de deliberação, fica desde já autorizado o arquivamento do 

feito. Juiz(a) Substituto
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Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010073-62.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DESPACHO Processo: 

8010073-62.2016.8.11.0094. EXEQUENTE: AGNALDO VALDIR PIRES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO TABAPORÃ, 14 de junho de 

2018. Vistos em Correição. Certificado o trânsito em julgado. EXPEÇA-SE 

alvará para levantamento dos valores constantes na Conta Única do 

tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte exequente. 

Ultimada a aludida providência, não havendo outros requerimentos 

pendentes de deliberação, fica desde já autorizado o arquivamento do 

feito. Juiz(a) Substituto

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010072-43.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DESPACHO Processo: 

8010072-43.2017.8.11.0094. EXEQUENTE: AGNALDO VALDIR PIRES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO TABAPORÃ, 14 de junho de 

2018. Vistos em Correição. Certificado o trânsito em julgado. EXPEÇA-SE 

alvará para levantamento dos valores constantes na Conta Única do 

tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte exequente. 

Ultimada a aludida providência, não havendo outros requerimentos 

pendentes de deliberação, fica desde já autorizado o arquivamento do 

feito. Juiz(a) Substituto

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010063-81.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DESPACHO Processo: 

8010063-81.2017.8.11.0094. EXEQUENTE: AGNALDO VALDIR PIRES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO TABAPORÃ, 14 de junho de 

2018. Vistos em Correição. Certificado o trânsito em julgado. EXPEÇA-SE 

alvará para levantamento dos valores constantes na Conta Única do 

tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte exequente. 

Ultimada a aludida providência, não havendo outros requerimentos 

pendentes de deliberação, fica desde já autorizado o arquivamento do 

feito. Juiz(a) Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010094-04.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DESPACHO Processo: 

8010094-04.2017.8.11.0094. REQUERENTE: ANA CLAUDIA TEIXEIRA 

BORGES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO TABAPORÃ, 14 de 

junho de 2018. Vistos em Correição. Certificado o trânsito em julgado. 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores constantes na Conta 

Única do tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte 

exequente. Ultimada a aludida providência, não havendo outros 

requerimentos pendentes de deliberação, fica desde já autorizado o 

arquivamento do feito. Juiz(a) Substituto

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010067-21.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET OAB - MT6200/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DESPACHO Processo: 

8010067-21.2017.8.11.0094. EXEQUENTE: ABRAAO LINCON DE LAET 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO TABAPORÃ, 14 de junho de 

2018. Vistos em Correição. Certificado o trânsito em julgado. EXPEÇA-SE 

alvará para levantamento dos valores constantes na Conta Única do 

tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte exequente. 

Ultimada a aludida providência, não havendo outros requerimentos 

pendentes de deliberação, fica desde já autorizado o arquivamento do 

feito. Juiz(a) Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010072-77.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES OAB - MT0011471S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DESPACHO Processo: 

8010072-77.2016.8.11.0094. EXEQUENTE: ANA CLAUDIA TEIXEIRA 

BORGES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO TABAPORÃ, 14 de 

junho de 2018. Vistos em Correição. Certificado o trânsito em julgado. 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores constantes na Conta 

Única do tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte 

exequente. Ultimada a aludida providência, não havendo outros 

requerimentos pendentes de deliberação, fica desde já autorizado o 

arquivamento do feito. Juiz(a) Substituto

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010040-38.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DESPACHO Processo: 

8010040-38.2017.8.11.0094. EXEQUENTE: AGNALDO VALDIR PIRES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO TABAPORÃ, 14 de junho de 

2018. Vistos em Correição. Certificado o trânsito em julgado. EXPEÇA-SE 

alvará para levantamento dos valores constantes na Conta Única do 

tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte exequente. 

Ultimada a aludida providência, não havendo outros requerimentos 

pendentes de deliberação, fica desde já autorizado o arquivamento do 

feito. Juiz(a) Substituto

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010102-15.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DESPACHO Processo: 

8010102-15.2016.8.11.0094. EXEQUENTE: GERALDINO VIANA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO TABAPORÃ, 14 de junho de 

2018. Vistos em Correição. Certificado o trânsito em julgado. EXPEÇA-SE 

alvará para levantamento dos valores constantes na Conta Única do 

tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte exequente. 

Ultimada a aludida providência, não havendo outros requerimentos 

pendentes de deliberação, fica desde já autorizado o arquivamento do 

feito. Juiz(a) Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010047-30.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT0021081A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DESPACHO Processo: 

8010047-30.2017.8.11.0094. EXEQUENTE: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO TABAPORÃ, 14 de 

junho de 2018. Vistos em Correição. Certificado o trânsito em julgado. 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores constantes na Conta 

Única do tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte 

exequente. Ultimada a aludida providência, não havendo outros 

requerimentos pendentes de deliberação, fica desde já autorizado o 

arquivamento do feito. Juiz(a) Substituto

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010069-88.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET OAB - MT6200/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DESPACHO Processo: 

8010069-88.2017.8.11.0094. EXEQUENTE: ABRAAO LINCON DE LAET 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO TABAPORÃ, 14 de junho de 

2018. Vistos em Correição. Certificado o trânsito em julgado. EXPEÇA-SE 

alvará para levantamento dos valores constantes na Conta Única do 

tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte exequente. 

Ultimada a aludida providência, não havendo outros requerimentos 

pendentes de deliberação, fica desde já autorizado o arquivamento do 

feito. Juiz(a) Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010053-37.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT0021081A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DESPACHO Processo: 

8010053-37.2017.8.11.0094. EXEQUENTE: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO TABAPORÃ, 14 de 

junho de 2018. Vistos em Correição. Certificado o trânsito em julgado. 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores constantes na Conta 

Única do tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte 

exequente. Ultimada a aludida providência, não havendo outros 

requerimentos pendentes de deliberação, fica desde já autorizado o 

arquivamento do feito. Juiz(a) Substituto

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010169-77.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DESPACHO Processo: 

8010169-77.2016.8.11.0094. EXEQUENTE: GERALDINO VIANA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO TABAPORÃ, 14 de junho de 

2018. Vistos em Correição. Certificado o trânsito em julgado. EXPEÇA-SE 

alvará para levantamento dos valores constantes na Conta Única do 

tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte exequente. 

Ultimada a aludida providência, não havendo outros requerimentos 

pendentes de deliberação, fica desde já autorizado o arquivamento do 

feito. Juiz(a) Substituto

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010043-90.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DESPACHO Processo: 

8010043-90.2017.8.11.0094. EXEQUENTE: GERALDINO VIANA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO TABAPORÃ, 14 de junho de 

2018. Vistos em Correição. Certificado o trânsito em julgado. EXPEÇA-SE 

alvará para levantamento dos valores constantes na Conta Única do 

tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte exequente. 

Ultimada a aludida providência, não havendo outros requerimentos 

pendentes de deliberação, fica desde já autorizado o arquivamento do 

feito. Juiz(a) Substituto

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010066-36.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET OAB - MT6200/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DESPACHO Processo: 

8010066-36.2017.8.11.0094. EXEQUENTE: ABRAAO LINCON DE LAET 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO TABAPORÃ, 14 de junho de 

2018. Vistos em Correição. Certificado o trânsito em julgado. EXPEÇA-SE 

alvará para levantamento dos valores constantes na Conta Única do 

tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte exequente. 

Ultimada a aludida providência, não havendo outros requerimentos 

pendentes de deliberação, fica desde já autorizado o arquivamento do 

feito. Juiz(a) Substituto

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010064-66.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DESPACHO Processo: 

8010064-66.2017.8.11.0094. EXEQUENTE: AGNALDO VALDIR PIRES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO TABAPORÃ, 14 de junho de 

2018. Vistos em Correição. Certificado o trânsito em julgado. EXPEÇA-SE 

alvará para levantamento dos valores constantes na Conta Única do 
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tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte exequente. 

Ultimada a aludida providência, não havendo outros requerimentos 

pendentes de deliberação, fica desde já autorizado o arquivamento do 

feito. Juiz(a) Substituto

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010161-03.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DESPACHO Processo: 

8010161-03.2016.8.11.0094. EXEQUENTE: AGNALDO VALDIR PIRES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO TABAPORÃ, 14 de junho de 

2018. Vistos em Correição. Certificado o trânsito em julgado. EXPEÇA-SE 

alvará para levantamento dos valores constantes na Conta Única do 

tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte exequente. 

Ultimada a aludida providência, não havendo outros requerimentos 

pendentes de deliberação, fica desde já autorizado o arquivamento do 

feito. Juiz(a) Substituto

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010160-18.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DESPACHO Processo: 

8010160-18.2016.8.11.0094. EXEQUENTE: AGNALDO VALDIR PIRES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO TABAPORÃ, 14 de junho de 

2018. Vistos em Correição. Certificado o trânsito em julgado. EXPEÇA-SE 

alvará para levantamento dos valores constantes na Conta Única do 

tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte exequente. 

Ultimada a aludida providência, não havendo outros requerimentos 

pendentes de deliberação, fica desde já autorizado o arquivamento do 

feito. Juiz(a) Substituto

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010049-34.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DESPACHO Processo: 

8010049-34.2016.8.11.0094. EXEQUENTE: AGNALDO VALDIR PIRES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO TABAPORÃ, 14 de junho de 

2018. Vistos em Correição. Certificado o trânsito em julgado. EXPEÇA-SE 

alvará para levantamento dos valores constantes na Conta Única do 

tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte exequente. 

Ultimada a aludida providência, não havendo outros requerimentos 

pendentes de deliberação, fica desde já autorizado o arquivamento do 

feito. Juiz(a) Substituto

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010061-14.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DESPACHO Processo: 

8010061-14.2017.8.11.0094. EXEQUENTE: AGNALDO VALDIR PIRES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO TABAPORÃ, 14 de junho de 

2018. Vistos em Correição. Certificado o trânsito em julgado. EXPEÇA-SE 

alvará para levantamento dos valores constantes na Conta Única do 

tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte exequente. 

Ultimada a aludida providência, não havendo outros requerimentos 

pendentes de deliberação, fica desde já autorizado o arquivamento do 

feito. Juiz(a) Substituto

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010074-47.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DESPACHO Processo: 

8010074-47.2016.8.11.0094. EXEQUENTE: AGNALDO VALDIR PIRES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO TABAPORÃ, 14 de junho de 

2018. Vistos em Correição. Certificado o trânsito em julgado. EXPEÇA-SE 

alvará para levantamento dos valores constantes na Conta Única do 

tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte exequente. 

Ultimada a aludida providência, não havendo outros requerimentos 

pendentes de deliberação, fica desde já autorizado o arquivamento do 

feito. Juiz(a) Substituto

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010096-71.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET OAB - MT6200/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DESPACHO Processo: 

8010096-71.2017.8.11.0094. EXEQUENTE: ABRAAO LINCON DE LAET 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO TABAPORÃ, 14 de junho de 

2018. Vistos em Correição. Certificado o trânsito em julgado. EXPEÇA-SE 

alvará para levantamento dos valores constantes na Conta Única do 

tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte exequente. 

Ultimada a aludida providência, não havendo outros requerimentos 

pendentes de deliberação, fica desde já autorizado o arquivamento do 

feito. Juiz(a) Substituto

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010122-06.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DESPACHO Processo: 

8010122-06.2016.8.11.0094. EXEQUENTE: AGNALDO VALDIR PIRES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO TABAPORÃ, 14 de junho de 

2018. Vistos em Correição. Certificado o trânsito em julgado. EXPEÇA-SE 

alvará para levantamento dos valores constantes na Conta Única do 

tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte exequente. 

Ultimada a aludida providência, não havendo outros requerimentos 

pendentes de deliberação, fica desde já autorizado o arquivamento do 

feito. Juiz(a) Substituto

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010163-70.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:
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AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DESPACHO Processo: 

8010163-70.2016.8.11.0094. EXEQUENTE: AGNALDO VALDIR PIRES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO TABAPORÃ, 14 de junho de 

2018. Vistos em Correição. Certificado o trânsito em julgado. EXPEÇA-SE 

alvará para levantamento dos valores constantes na Conta Única do 

tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte exequente. 

Ultimada a aludida providência, não havendo outros requerimentos 

pendentes de deliberação, fica desde já autorizado o arquivamento do 

feito. Juiz(a) Substituto

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010175-84.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DESPACHO Processo: 

8010175-84.2016.8.11.0094. EXEQUENTE: GERALDINO VIANA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO TABAPORÃ, 14 de junho de 

2018. Vistos em Correição. Certificado o trânsito em julgado. EXPEÇA-SE 

alvará para levantamento dos valores constantes na Conta Única do 

tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte exequente. 

Ultimada a aludida providência, não havendo outros requerimentos 

pendentes de deliberação, fica desde já autorizado o arquivamento do 

feito. Juiz(a) Substituto

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010162-85.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DESPACHO Processo: 

8010162-85.2016.8.11.0094. EXEQUENTE: AGNALDO VALDIR PIRES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO TABAPORÃ, 14 de junho de 

2018. Vistos em Correição. Certificado o trânsito em julgado. EXPEÇA-SE 

alvará para levantamento dos valores constantes na Conta Única do 

tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte exequente. 

Ultimada a aludida providência, não havendo outros requerimentos 

pendentes de deliberação, fica desde já autorizado o arquivamento do 

feito. Juiz(a) Substituto

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010071-58.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DESPACHO Processo: 

8010071-58.2017.8.11.0094. EXEQUENTE: AGNALDO VALDIR PIRES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO TABAPORÃ, 14 de junho de 

2018. Vistos em Correição. Certificado o trânsito em julgado. EXPEÇA-SE 

alvará para levantamento dos valores constantes na Conta Única do 

tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte exequente. 

Ultimada a aludida providência, não havendo outros requerimentos 

pendentes de deliberação, fica desde já autorizado o arquivamento do 

feito. Juiz(a) Substituto

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010062-96.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DESPACHO Processo: 

8010062-96.2017.8.11.0094. EXEQUENTE: AGNALDO VALDIR PIRES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO TABAPORÃ, 14 de junho de 

2018. Vistos em Correição. Certificado o trânsito em julgado. EXPEÇA-SE 

alvará para levantamento dos valores constantes na Conta Única do 

tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte exequente. 

Ultimada a aludida providência, não havendo outros requerimentos 

pendentes de deliberação, fica desde já autorizado o arquivamento do 

feito. Juiz(a) Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010093-19.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DESPACHO Processo: 

8010093-19.2017.8.11.0094. REQUERENTE: ANA CLAUDIA TEIXEIRA 

BORGES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO TABAPORÃ, 14 de 

junho de 2018. Vistos em Correição. Certificado o trânsito em julgado. 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores constantes na Conta 

Única do tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte 

exequente. Ultimada a aludida providência, não havendo outros 

requerimentos pendentes de deliberação, fica desde já autorizado o 

arquivamento do feito. Juiz(a) Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010071-92.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES OAB - MT0011471S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DESPACHO Processo: 

8010071-92.2016.8.11.0094. EXEQUENTE: ANA CLAUDIA TEIXEIRA 

BORGES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO TABAPORÃ, 14 de 

junho de 2018. Vistos em Correição. Certificado o trânsito em julgado. 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores constantes na Conta 

Única do tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte 

exequente. Ultimada a aludida providência, não havendo outros 

requerimentos pendentes de deliberação, fica desde já autorizado o 

arquivamento do feito. Juiz(a) Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010088-31.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES OAB - MT0011471S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DESPACHO Processo: 

8010088-31.2016.8.11.0094. EXEQUENTE: ANA CLAUDIA TEIXEIRA 

BORGES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO TABAPORÃ, 14 de 

junho de 2018. Vistos em Correição. Certificado o trânsito em julgado. 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores constantes na Conta 

Única do tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte 

exequente. Ultimada a aludida providência, não havendo outros 

requerimentos pendentes de deliberação, fica desde já autorizado o 

arquivamento do feito. Juiz(a) Substituto

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 54435 Nr: 1875-33.2016.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMF, ELIANE MANGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - 

OAB:OAB/MT 12758, Ricardo Roberto Dalmagro - OAB:OAB/MT 

12205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 10 dias manifestar-se quanto ao laudo 

negativo de estudo psicossocial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 50769 Nr: 1928-48.2015.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jersonita Montanher Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ, que a contestação é tempestiva, razão pela qual 

impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se em impugnação a 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 24518 Nr: 793-74.2010.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ISIDORIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Mariano da Silva - 

OAB:OAB/MT 11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ, que o recurso de apelação do requerido é 

tempestivo, razão pela qual impulsiono os autos para promover a intimação 

da parte autora, por seu procurador, para no prazo de 15 dias 

manifestar-se em contrarrazões de recurso de apelação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 41902 Nr: 806-68.2013.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VUMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Birck - OAB:MT 

10.093

 Impulsiono os autos para intimação da parte requerida, para no prazo de 

05 dias comprovar nos autos o início e o cumprimento do acordo dos 

alimentos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 40553 Nr: 1025-18.2012.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGdAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HEMING - OAB:2869, 

Sergio Heming Junior - OAB:MT0020865O

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, quanto ao retorno dos autos a 1ª Instância, para no prazo de 

15 dias requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 62563 Nr: 765-28.2018.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Paulo Lara da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 765-28.2018.811.0108 – CÓDIGO: 62563

AÇÃO MONITÓRIA

VISTO.

Expeça-se mandado monitório, citando-se a parte requerida para que 

efetue o pagamento da dívida principal, bem como dos honorários 

advocatícios, fixados em cinco por cento do valor atribuído à causa, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do que recomenda o artigo 701 do 

Código de Processo Civil.

Consigne no referido mandado que, no prazo supra, poderá o requerido 

oferecer embargos monitórios, que suspenderá a eficácia do mandado 

inicial (art. 702, CPC).

 Advirta-o que caso não sejam opostos os embargos constituir-se-á em 

pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial 

em mandado executivo, nos termos do que dispõe o artigo 701, § 2°, do 

mesmo Codex.

Na hipótese de cumprimento do mandado, ficarão as partes requeridas 

isentas do pagamento de custas (CPC, § 1º, do artigo 701).

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 11 de junho de 2018.

 Cristiano dos Santos Fialho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 63070 Nr: 1065-87.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHEINIFFER MICHELI SOARES SALVIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACULDADE ANHANGUERA EDUCACIONAL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1065-87.2018.811.0108 – CÓDIGO: 63070
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AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E 

RESTITUIÇÃO DE VALORES REPASSADOS INDEVIDAMENTE

 VISTOS.

Recebo à inicial, desde já designo audiência de conciliação/mediação, a 

ser realizada no dia 10 de julho de 2018, às 16h30min.

Cite-se a requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (art. 

334 do CPC), para comparecer ao ato designado, bem como intime-se a 

parte autora.

A audiência de conciliação/mediação, não será realizada se ambas as 

partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual (art. 334, § 4º, I).

Consigne-se que o não comparecimento injustificado do autor ou da 

requerida à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC).

As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC).

Não havendo conciliação os réus poderão oferecer contestação, no prazo 

de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando que não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC).

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 11 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 63100 Nr: 1085-78.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUTURA COMÉRCIO DE INSUMOS E REPRESENTAÇÕES 

AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO ARRUDA ANDRE, LUCIMARA 

BRESCHI SERRAGLIO ANDRÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Piva - OAB:OAB/MT 9988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 766-13.2018.811.0108 – CÓDIGO: 62564

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

VISTO.

 Citem-se os executados para pagarem o débito no prazo de 03 (três) 

dias, contado da citação, conforme demonstrativo, acrescido de juros e 

correção monetária, custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 829 do CPC.

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC).

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelos executados e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º do CPC).

 Os embargos poderão ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado conforme o caso (art. 915 do CPC).

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da causa. Consigne no mandado que, caso haja o integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade (art. 827 c/c §1º do CPC).

 Expeça-se certidão premonitória, de acordo com o art. 828 do CPC.

Observe-se o art. 212, § 2º do CPC para o cumprimento do mandando.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 11 de junho de 2018.

 Cristiano dos Santos Fialho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 62564 Nr: 766-13.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvestre Caminski, ITACIR ZANGRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 766-13.2018.811.0108 – CÓDIGO: 62564

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

VISTO.

 Citem-se os executados para pagarem o débito no prazo de 03 (três) 

dias, contado da citação, conforme demonstrativo, acrescido de juros e 

correção monetária, custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 829 do CPC.

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC).

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelos executados e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º do CPC).

 Os embargos poderão ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado conforme o caso (art. 915 do CPC).

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da causa. Consigne no mandado que, caso haja o integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade (art. 827 c/c §1º do CPC).

 Expeça-se certidão premonitória, de acordo com o art. 828 do CPC.

Observe-se o art. 212, § 2º do CPC para o cumprimento do mandando.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 11 de junho de 2018.

 Cristiano dos Santos Fialho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 63197 Nr: 1145-51.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOMAR DA SILVA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI 

OURO VERDE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANDRA GOMES - 

OAB:MT/21.503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1145-51.2018.811.0108 – CÓDIGO: 63197

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

 VISTOS.

Recebo à inicial, desde já designo audiência de conciliação/mediação, a 

ser realizada no dia 10 de julho de 2018, às 16h00min.

Cite-se a requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (art. 

334 do CPC), para comparecer ao ato designado, bem como intime-se a 

parte autora.

A audiência de conciliação/mediação, não será realizada se ambas as 

partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual (art. 334, § 4º, I).

Consigne-se que o não comparecimento injustificado do autor ou da 

requerida à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC).

As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC).

Não havendo conciliação os réus poderão oferecer contestação, no prazo 

de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando que não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC).

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 11 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 62869 Nr: 945-44.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELITON MENDES BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Menegatti - 

OAB:12029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 945-44.2018.811.0108 – CÓDIGO: 62869

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

VISTO.

Inicialmente, verifica-se a ausência das cártulas originais que colacionam 

os autos, sendo apresentadas somente suas cópias (pp. 11/15), assim, 

CONDICIONO o cumprimento da presente decisão a apresentação dos 

cheques originais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Após, devidamente certificado a apresentação dos cheques originais, 

regular prosseguimento do feito.

 Cite-se o executado para pagar o débito no prazo de 03 (três) dias, 

contado da citação, conforme demonstrativo, acrescido de juros e 

correção monetária, custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 829 do CPC.

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC).

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelos executados e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º do CPC).

 Os embargos poderão ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado conforme o caso (art. 915 do CPC).

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da causa. Consigne no mandado que, caso haja o integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade (art. 827 c/c §1º do CPC).

 Observe-se o art. 212, § 2º do CPC para o cumprimento do mandando.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 12 de junho de 2018.

 Cristiano dos Santos Fialho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 62991 Nr: 1025-08.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS JAIME BORTH DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Localiza Fleet S/A, FERNANDO AUGUSTO 

ARAUDI, FIAGRIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9173/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1025-08.2018.811.0108 – CÓDIGO: 62991

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE 

TRÂNSITO

VISTOS.

Recebo à inicial, desde já designo audiência de conciliação/mediação, a 

ser realizada no dia 10 de julho de 2018, às 17h00min.

Citem-se os requeridos, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência 

(art. 334 do CPC), para comparecerem ao ato designado, bem como 

intime-se a parte autora.

A audiência de conciliação/mediação, não será realizada se ambas as 

partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual (art. 334, § 4º, I).

Consigne-se que o não comparecimento injustificado do autor ou da 

requerida à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC).

As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC).

Não havendo conciliação os réus poderão oferecer contestação, no prazo 

de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando que não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC).

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 11 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 63436 Nr: 1295-32.2018.811.0108

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBDDO, LDGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHVDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Inicialmente, atendendo PARCIALMENTE o pedido liminar, fixo os 

alimentos provisórios em favor da menor Luara Beatryz Daniel de Oliveira, 

no patamar de 30% do salário mínimo vigente no país, hoje equivalente a 

R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), além de 50% 

de despesas extras (médicas, odontológicas, farmacêuticas e escolares) 

mediante a prova inequívoca de filiação da menor (Certidão de Nascimento 

p. 10).(...) (...)Designo audiência de mediação/conciliação para o dia 10 de 

julho de 2018, às 15h30min. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 62656 Nr: 815-54.2018.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santos & Regis Ltda ME, NILSON DOMINGUES 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 815-54.2018.811.0108 – CÓDIGO: 62656

AÇÃO MONITÓRIA

VISTO.

Expeça-se mandado monitório, citando-se as partes requeridas para que 

efetuem o pagamento da dívida principal, bem como dos honorários 

advocatícios, fixados em cinco por cento do valor atribuído à causa, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do que recomenda o artigo 701 do 

Código de Processo Civil.

Consigne no referido mandado que, no prazo supra, poderão os 

requeridos oferecerem embargos monitórios, que suspenderão a eficácia 

do mandado inicial (art. 702, CPC).

 Advirta-o que caso não sejam opostos os embargos constituir-se-á em 

pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial 

em mandado executivo, nos termos do que dispõe o artigo 701, § 2°, do 

mesmo Codex.

Na hipótese de cumprimento do mandado, ficarão as partes requeridas 

isentas do pagamento de custas (CPC, § 1º, do artigo 701).

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 11 de junho de 2018.

 Cristiano dos Santos Fialho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 62226 Nr: 575-65.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS VIEIRA - ME, LUCIANA PIRES 

DA SILVEIRA, João Carlos Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 575-65.2018.811.0108 – CÓDIGO: 62226

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

VISTO.

 Citem-se os executados para pagarem o débito no prazo de 03 (três) 

dias, contado da citação, conforme demonstrativo, acrescido de juros e 

correção monetária, custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 829 do CPC.

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC).

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelos executados e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º do CPC).

 Os embargos poderão ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado conforme o caso (art. 915 do CPC).

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da causa. Consigne no mandado que, caso haja o integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade (art. 827 c/c §1º do CPC).

 Observe-se o art. 212, § 2º do CPC para o cumprimento do mandando.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 11 de junho de 2018.

 Cristiano dos Santos Fialho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62752 Nr: 869-20.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivonete Almeida Silva, Roberto Antônio Krause

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) CITE-SE e intime-se o executado para efetuar o pagamento do valor 

de R$ 14.331,98 (quatorze mil, trezentos e trinta e um reais, noventa e oito 

centavos), ou nomear bens à penhora, no prazo de 03 (três) dias, nos 

termos do artigo 335, I, do código de processo civil.Decorrido o prazo de 

três dias sem que tenham o executado efetuado o pagamento do débito, 

deverá o oficial de justiça, munido da 2ª via do mandado, proceder 

imediatamente à PENHORA e ao arresto de tantos bens quanto bastem 

para garantir a dívida, bem como a posterior AVALIAÇÃO dos bens, 

descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o Executado, 

através de seu advogado ou à sociedade de advogados a que ele 

pertença (art. 841, §1º, CPC). (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62567 Nr: 769-65.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvestre Caminski, Vanessa Ferreira dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (... ) CITE-SE e intime-se o executado para efetuar o pagamento do valor 

de R$ 44.476,04 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e seis 

reais e quatro centavos), ou nomear bens à penhora, no prazo de 03 

(três) dias, nos termos do artigo 335, I, do código de processo 

civil.Decorrido o prazo de três dias sem que tenham o executado efetuado 

o pagamento do débito, deverá o oficial de justiça, munido da 2ª via do 

mandado, proceder imediatamente à PENHORA e ao arresto de tantos 

bens quanto bastem para garantir a dívida, bem como a posterior 

AVALIAÇÃO dos bens, descrevendo o estado de uso e conservação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o Executado, através de seu advogado ou à sociedade de 

advogados a que ele pertença (art. 841, §1º, CPC). (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 62521 Nr: 736-75.2018.811.0108

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA COSTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 736-75.2018.811.0108 – CÓDIGO: 62521

ALVARÁ JUDICIAL

VISTOS.

Recebo a inicial.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Intimem-se os Renunciantes, para que, venham a comparecer na 

Secretaria do Fórum e assinem Termo de Renúncia.

Após, vistas ao Ministério Público.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 11 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 63346 Nr: 1235-59.2018.811.0108

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES OLIVEIRA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1235-59.2018.811.0108 – CÓDIGO: 63346

ALVARÁ JUDICIAL

VISTOS.

Recebo a inicial.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Vistas ao Ministério Público.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 11 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 60706 Nr: 2835-52.2017.811.0108

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: YMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DENICOLO - OAB:MT 

17.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 2835-52.2017.811.0108 – CÓDIGO: 60706

AÇÃO DE GUARDA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

VISTO.

Pois bem, considerando o disposto no art. 3º, § 3º, do Código de Processo 

Civil, designo nova audiência de conciliação/mediação para o dia 17 de 

julho de 2018, às 17h00min.

Cite-se o requerido no endereço informado à p. 31, para comparecer ao 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027920/6/2018 Página 726 de 739



ato designado, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data 

designada, observando o disposto nos § § 1º e 2º, do art. 695, CPC.

Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado (art. 334, § 1º, CPC).

Consigne-se que as partes deverão comparecer ao ato designado 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 695, § 

4º, CPC).

Não havendo conciliação o requerido poderá oferecer contestação, no 

prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando que não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pela autora (art. 341 do CPC).

Restando infrutífera a conciliação/mediação em relação à guarda, 

proceda-se com URGÊNCIA a realização de estudo psicossocial, com o 

genitor da menor, vez que já fora realizado estudo com a parte autora (pp. 

21/23).

 Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 11 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22514 Nr: 374-88.2009.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Mara da Silva de Oliveira Gomes, 

Ademar Cardoso da Silva, Cleiton Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B, Claudio Birck - OAB:MT 10.093, Defensoria Pública 

de Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SANDRA MARA DA SILVA DE OLIVEIRA 

GOMES, Cpf: 00799441702, Rg: 1.591.585-8, brasileiro(a), casado(a), 

Telefone 9961-8495, atualmente em local incerto e não sabido ADEMAR 

CARDOSO DA SILVA, Cpf: 20444018867, Rg: 2.200.877-2, Filiação: Mario 

Gusmão da Silva e Carmelinda Cardoso da Silva, data de nascimento: 

28/11/1966, brasileiro(a), natural de Nobres-MT, casado(a), motorista e 

atualmente em local incerto e não sabido CLEITON SALES, Cpf: 

03632381151, Rg: 1.968.560-2, Filiação: Eloir Tadeu e Ondina Sales, data 

de nascimento: 05/02/1988, brasileiro(a), natural de Palmas-PR, solteiro(a), 

serviços gerais, Telefone (66) 9913-1315. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante ao exposto e, por tudo o mais que dos autos consta, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para:1) 

CONDENAR o réu CLEITON SALES, já qualificado nos autos em epígrafe, 

como incurso nas penas do artigo 171, caput, c/c artigo 71, ambos do 

Código Penal, e ABSOLVÊ-LO do crime previsto no art. 155, §4º, inciso II, 

do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de 

Processo Penal.2) CONDENAR o réu ADEMAR CARDOSO DA SILVA, já 

qualificado nos autos em epígrafe, como incurso nas penas do artigo 171, 

caput, c/c artigo 71, ambos do Código Penal.3) CONDENAR a ré SANDRA 

MARA DA SILVA DE OLIEIRA GOMES, já qualificada nos autos em 

epígrafe, como incursa nas penas do artigo 171, caput, c/c artigo 29, 

ambos do Código Penal.Da aplicação da penaDesse modo, passo a dosar 

individualmente a pena, em estrita observância aos artigos 68, caput, do 

Código Penal e 5º, XLVI, da Constituição Federal.A pena prevista para o 

delito do art. 171, caput, do Código Penal é de reclusão de 01 (um) a 05 

(cinco) anos, e multa.Do réu Cleiton SalesAnalisadas as diretrizes do 

artigo 59 do CP, denoto que o réu possui culpabilidade normal à espécie, 

nada tendo a se valorar. Quanto aos antecedentes, o réu não possui 

maus antecedentes, conforme extrato de antecedentes criminais em 

anexo. A conduta social é repreensível. Os elementos contidos nos autos 

não permitem uma apreciação quanto à sua personalidade. Os motivos do 

crime são inerentes ao tipo penal. As Circunstâncias e as consequências 

são próprias do delito. E, o comportamento das vítimas, em nada contribuiu 

para a prática do delito.Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, 

partindo do mínimo legal, fixo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão e 

30 (trinta) dias-multa. Não há circunstancias atenuantes ou agravantes a 

serem consideradas.Em razão do crime continuado, tendo o em vista o 

número de infrações e condutas ilícitas cometidas (quatro), aumento a 

pena em 1/4 (um quatro) com fundamento no art. 71, do CP, eis que a 

quantidade do aumento da continuidade delitiva deve ser fixada em razão 

do número de infrações, passando a dosá-la em 02 (dois) anos e 06 

(seis) meses de reclusão e ao pagamento de 37 (trinta e sete) dias-multa, 

a qual torno definitiva diante da ausência de outras circunstâncias ou 

causas capazes de modificar a pena. Atento a situação econômica do 

réu, fixo-lhe o valor do dia multa em um trigésimo (1/30), do salário mínimo 

vigente à época dos fatos, atualizado na data da execução.Assim, 

considerando a pena aplicada, bem como a análise das circunstâncias 

judiciais do réu (art. 59, III, do Código Penal) de modo que fixo o Regime 

Aberto para o inicial cumprimento da pena, de acordo com o estabelecido 

no §3º do artigo 33 do Código Penal (CP, art. 33, § 2º, “c”, e § 3º, do 

Código Penal).A substituição de pena privativa de liberdade por restritiva 

de direito com relação ao acusado se mostra suficiente, porquanto 

preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal e, portanto, 

SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritiva de direito a 

serem definidas em audiência admonitória.Do réu Ademar Cardoso da 

SilvaAnalisadas as diretrizes do artigo 59 do CP, denoto que o réu possui 

culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. Quanto aos 

antecedentes, o réu não possui maus antecedentes, conforme extrato de 

antecedentes criminais em anexo. A conduta social é repreensível. Os 

elementos contidos nos autos não permitem uma apreciação quanto à sua 

personalidade. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal. As 

Circunstâncias e as consequências são próprias do delito. E, o 

comportamento das vítimas, em nada contribuiu para a prática do 

delito.Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, partindo do mínimo 

legal, fixo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 

30 (trinta) dias-multa. Há circunstância atenuante a ser considerada, 

sendo ela a prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP, já que o 

acusado confessou espontaneamente, razão pela qual diminuo em 06 

(seis) meses, passando a dosá-la em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de 

reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa. Em razão do crime 

continuado, tendo o em vista o número de infrações e condutas ilícitas 

cometidas (três), aumento a pena em 1/5 (um quinto) com fundamento no 

art. 71, do CP, eis que a quantidade do aumento da continuidade delitiva 

deve ser fixada em razão do número de infrações, passando a dosá-la em 

01 (um) ano e 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 24 (vinte 

e quatro) dias-multa, a qual torno definitiva diante da ausência de outras 

circunstâncias ou causas capazes de modificar a pena. Atento a situação 

econômica do réu, fixo-lhe o valor do dia multa em um trigésimo (1/30), do 

salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado na data da 

execução.Assim, considerando a pena aplicada, bem como a análise das 

circunstâncias judiciais do réu (art. 59, III, do Código Penal) de modo que 

fixo o Regime Aberto para o inicial cumprimento da pena, de acordo com o 

estabelecido no §3º do artigo 33 do Código Penal (CP, art. 33, § 2º, “c”, e § 

3º, do Código Penal).A substituição de pena privativa de liberdade por 

restritiva de direito com relação ao acusado se mostra suficiente, 

porquanto preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal e, portanto, 

SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritiva de direito a 

serem definidas em audiência admonitória.Da ré Sandra Mara da Silva de 

Oliveira GomesAnalisadas as diretrizes do artigo 59 do CP, denoto que a 

ré possui culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. Quanto 

aos antecedentes, a ré não possui maus antecedentes, conforme extrato 

de antecedentes criminais em anexo. A conduta social é neutra, eis que 

nada consta nos autos quanto à sua conduta social. Os elementos 

contidos nos autos não permitem uma apreciação quanto à sua 

personalidade. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal. As 

Circunstâncias e as consequências são próprias do delito. E, o 

comportamento das vítimas, em nada contribuiu para a prática do 

delito.Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, partindo do mínimo 

legal, fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 

(dez) dias-multa. Há circunstância atenuante a ser considerada, sendo ela 

a prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP, já que a acusada 

confessou espontaneamente, todavia, tendo em vista que a pena-base já 

se encontra em seu mínimo legal, deixo de aplicá-la, de acordo com o 

enunciado 231 do STJ. Não há causas de aumento ou diminuição capazes 

de alterar a pena aplicada, pela qual a torno definitiva em 01 (um) ano de 

reclusão e 30 (trinta) dias-multa. Atento a situação econômica da ré, 

fixo-lhe o valor do dia multa em um trigésimo (1/30), do salário mínimo 

vigente à época dos fatos, atualizado na data da execução.Assim, 
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considerando a pena aplicada, bem como a análise das circunstâncias 

judiciais do réu (art. 59, III, do Código Penal) de modo que fixo o Regime 

Aberto para o inicial cumprimento da pena, de acordo com o estabelecido 

no §3º do artigo 33 do Código Penal (CP, art. 33, § 2º, “c”, e § 3º, do 

Código Penal).A substituição de pena privativa de liberdade por restritiva 

de direito com relação ao acusado se mostra suficiente, porquanto 

preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal e, portanto, 

SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito a ser 

definida em audiência admonitória.PROVIDÊNCIAS FINAISOportunamente, 

após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes 

providências:Lance-se o nome dos réus no rol dos culpados (art. 5º, LVII 

da CF).Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para fins do disposto no 

artigo 15, inciso III, da CF.Comunique-se ao Instituto de Identificação 

Estadual e Federal, inclusive ao INFOSEG, bem como ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca para as anotações pertinentes.Intimem-se os 

réus para o pagamento da pena de multa em 10 dias, conforme dispõe o 

artigo 50 do CP.Observe-se a detração penal, nos termos do art. 42, 

Código Penal.Condeno os acusados Ademar e Sandra ao pagamento das 

custas processuais, eis foram assistidos por Advogado por eles 

constituídos, não estando abrangido pela justiça gratuita.Isento o réu 

Cleiton do pagamento das custas e despesas processuais dia diante da 

concluída hipossuficiência, situação que pode ser auferida do fato de ter 

sido defendido defensor nomeado.Tendo em vista que já foram arbitrados 

os honorários advocatícios à fl. 195, em favor do Dr. Claudio Birk, 

expeça-se a competente certidão.Transitada em julgado para a acusação, 

ANTES de comunicar o Tribunal Regional Eleitoral e o Instituto de 

Identificação; inscrever o nome dos acusados no rol dos culpados e 

expedir Guia de Execução Penal, façam os autos conclusos para a 

apreciação do preconizado pelo artigo 110 do Código Penal (PRESCRIÇÃO 

RETROATIVA).Façam-se todas as intimações necessárias.Ciência ao 

Ministério Público.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Tapurah/MT, 31 de maio de 

2016.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUILHERME FELIPE 

SCHULTZ, digitei.

Tapurah, 18 de junho de 2018

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49741 Nr: 1456-47.2015.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLGA ALMEIDA, VANILDA CRISTINA ALMEIDA, 

ALINALDO APARECIDO DE ALMEIDA , VANIA APARECIDA DE ALMEIDA 

DAMBROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE WANDERLEI MEDRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS DAMBROS - 

OAB:13154

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TERCEIROS E INTERESSADOS, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: \b CITAÇÃO de Interessados, para que se manifestem, 

querendo, no prazo legal. \b0 (Art. 721 do CPC/15).

Resumo da Inicial: OLGA DE ALMEIDA MEDRADO, brasileira, viúva, 

portadora do CI RG 1561777-7 SSP/MT inscrito no CPF 819.892.101-04; 

VANILDA CRISTINA DE ALMEIDA, brasileira, solteira, portadora da cédula 

de identidade n 16083393 SSP/MT e CPF 008.082.011-58; e ALINALDO 

APARECIDO DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, portador da cédula de 

identidade n 1748255-0 SSP/MT e CPF 013.775.271-74 ambos residentes e 

domiciliados na Avenida Pernambuco, 711, Bairro Cristo Rei na cidade de 

Tapurah, Estado de Mato Grosso e VANIA APARECIDA DE ALMEIDA 

DAMBROS, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade n. 

1522379-5 SSP/MT e CPF 002.471.981-10, residente e domiciliada na 

cidade de Sorriso, Estado de Mato Grosso, por meio de seu advogado que 

esta subscreve (doc. nº 01 procuração), vem, respeitosamente, à 

presença de Vossa Excelência promover o ajuizamento de ALVARÁ 

JUDICIAL, para levantamento de saldo proveniente de conta vinculada do 

FGTS, em razão dos fatos e direito a seguir expostos: DOS FATOS: Os 

requerentes são herdeiros do de cujus Wanderlei Medrado, que faleceu 

no dia 27 de agosto de 2015, sendo a primeira na qualidade de viúva e os 

demais na qualidade de filhos, conforme observa-se certidão de óbito 

anexo, certidão de casamento e documentos pessoais. O de cujus não 

deixou bens, no entanto, deixou valores residuais do FGTS que somente 

poderão ser “liberados” por meio de alvará judicial, visto que seus 

herdeiros não constam como seus dependentes formalmente habilitados 

no INSS. E na ausência segue a ordem estampada no código civil, nos 

termos do art.1 da lei 6850/80, in verbis: [...] observa-se certidão de óbito 

anexo, certidão de casamento e documentos pessoais. O de cujus não 

deixou bens, no entanto, deixou valores residuais do FGTS que somente 

poderão ser “liberados” por meio de alvará judicial, visto que seus 

herdeiros não constam como seus dependentes formalmente habilitados 

no INSS. E na ausência segue a ordem estampada no código civil, nos 

termos do art.1 da lei 6850/80, in verbis: [...] Os valores que encontram 

depositados na Caixa Econômica Federal, na agência de Tapurah-MT, 

conta 0000159 proveniente do FGTS, perfazem o montante de R$ 8.026,83 

(oito mil e vinte e seis reais e oitenta e três centavos). Posto isso, 

pretende-se a expedição do competente ALVARÁ JUDICIAL, em favor dos 

autores, para levantamento dos valores bloqueados em razão da rescisão 

contratual de trabalho, conforme documentos que acompanham a 

presente declaração inicial. (termo de rescisão de contrato trabalho). DO 

PEDIDO: Diante do exposto requer a Vossa Excelência: Seja concedido o 

presente pedido de Alvará Judicial, autorizando a liberação dos valores do 

FGTS depositados na conta nº 0000159 da CEF, em nome do de cujus 

WANDERLEI MEDRADO, liberando tais valores em favor dos requerentes, 

permitindo-lhes o respectivo saque; A produção de todas as provas em 

direito admitidas, inclusive testemunhal se necessário se fizer; A 

concessão do benefício da justiça gratuita por se tratar de pessoa pobre 

na acepção do termo; Seja intimado o digníssimo representante do 

Ministério Público. Dar-se-á causa o valor de R$ 8.026,83 ( oito mil e vinte 

e seis reais e oitenta e três centavos).

Despacho/Decisão: Processo n°: 1456-47.2015.811.0108 (Código 

49741)Requerentes: Olga de Almeida Medrado e OutrosALVARÁ 

JUDICIALVISTOS.Cuida-se de pedido de emissão de alvará judicial para 

autorização de levantamento de valores correspondente ao FGTS do de 

cujus Wanderlei Medrado, promovido por Olga de Almeida Medrado, 

Vanilda Cristina de Almeida, Alinaldo Aparecido de Almeida e Vania 

Aparecida de Almeida Dambros.Oficiado o INSS para que informasse 

sobre a existência de outros dependentes, aportou aos autos apenas a 

informação do requerimento de pensão por morte da esposa, SRa. Olga de 

Almeida Medrado.Destarte, oficie-se a Caixa Econômica Federal para 

informar, no prazo de 15 dias, o valor atual FGTS em nome do 

falecido.Com efeito, nos termos do art. 721 do CPC/15, citem-se os 

interessados para manifestação no prazo legal.Após, concluso para 

deliberação.Por fim, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, 

conforme dispõe a Lei n°1.060/50.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Tapurah/MT, 23 de fevereiro de 2018.Fabio PetengillJuiz de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALESSANDRA NEVES 

DE SOUSA, digitei.

Tapurah, 18 de junho de 2018

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54816 Nr: 2065-93.2016.811.0108

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA ALVES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA, 

Cpf: 97595802334, Filiação: Patrocinia Alves de Sousa, data de 

nascimento: 28/01/1979, brasileiro(a), natural de Barra do Corda-MA, 

casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: ROSA ALVES DE SOUSA, brasileira, casada, auxiliar 

de confeitaria, portadora da cédula de RG nº. 3004025-6 SSP/MT, inscrita 

no CPF/MF nº. 940.499.983-00, residente e domiciliada na Rua dos Ipês, n° 

646, Bairro Cristo Rei, nesta cidade de Tapurah/MT, CEP 78573-000, 

podendo ser localizada ainda pelo telefone nº (066) 99662-5946, não 

possuindo endereço eletrônico, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, através da Defensora Pública Substituta 

que esta subscreve, constituída na forma do art. 128, inciso XI, da Lei 

Complementar Federal nº 80/94, art. 185 e 186 do CPC, podendo ser 

intimada pessoalmente no núcleo da Defensoria Pública situado no 

endereço constante no rodapé desta peça, vem, respeitosamente, à 

presença de Vossa Excelência para, com fundamento nos artigos 226, § 

6º da Carta Maior, 1694 e seguintes e 1667 e seguintes, todos do Código 

Civil: ACÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO em desfavor de RAIMUNDO NONATO 

ALVES DE SOUSA, filho de Patrocinia Alves de Sousa, nascido em 

28.01.1979, natural de Barra do Corda- MA, brasileiro, casado, profissão 

desconhecida, portadora da cédula de RG nº desconhecido e inscrito no 

CPF/MF nº 975.958.023-34, portador do título de eleitor nº 033353911139, 

residente e domiciliado, segundo informações da família em lugar incerto e 

não sabido no Suriname, mas que pode ser localizado no Povoado Alto do 

Jero, próximo a escola, Zona Rural, CEP 65.755-000, cidade de 

Joselancia-MA, conforme endereço obtido através da rede INFOSEG, 

pelos motivos de fato e de direito a seguir delineados: 1- DOS FATOS As 

partes se casaram em 02.07.1999, sob regime de SEPARAÇÃO DE BENS, 

sendo que a Requerente continuou usando o nome de solteira, qual seja, 

ROSA ALVES DE SOUSA, consoante se infere da inclusa cópia da 

Certidão de Casamento. O casal se separou de fato há cerca de 9 anos, 

sendo que há 06 anos a Requerente teve notícias que o Requerido estava 

residindo no País do Suriname, não tendo mais qualquer informação sobre 

sua localização exata. Informa que procurou os familiares desse para fins 

de identificação precisa do local de sua residência, mas que nenhum deles 

soube informar. Registra-se que durante a constância do casamento 

tiveram 2 filhos: REMILSON ALVES DE SOUSA, de 11 anos, e RAILSON 

ALVES DE SOUSA, de 14 anos. Tendo em vista que um filho reside com a 

Requerente, e o outro reside com o genitor, narra que não entende como 

sendo necessária a fixação de pensão alimentícia, tampouco a 

regularização de guarda ou do direito de visitas. Nessa vereda, não 

adquiriram bens ou dívidas a serem partilhadas. Desta feita, a Requerente 

pretende regularizar a situação já consolidada de fato, requerendo, assim, 

o divórcio do casal. II - DO DIREITO [...] III- DOS PEDIDOS Diante de todo o 

exposto, requer a Vossa Excelência: a) Sejam deferidos os benefícios da 

justiça gratuita a Requerida, haja vista não ter condições econômicas e/ou 

financeiras de arcar com as custas processuais e demais despesas 

aplicáveis à espécie, honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de 

sua família, nos termos da inclusa declaração de hipossuficiência, na 

forma do artigo 1º, da Lei n. 7.115, de 29 de agosto de 1983 e 98, do 

NCPC; b) Seja intimada pessoalmente a representante da Defensoria 

Pública Estadual, conforme o estabelecido no artigo 128, inciso I da Lei 

Complementar Federal nº 80/94, artigo 5º Lei Complementar Estadual nº 

146/2003 e artigo 186, §1º do Código de Processo Civil. c) Seja o ilustre 

representante do Ministério Público instado a manifestar e acompanhar a 

presente execução até o seu final, sob pena de nulidade, ex vi dos artigos 

178, incisos I e II e 279 todos do Código de Processo Civil. d) A 

observância do disposto na legislação que dispõe sobre prazos em dobro, 

bem como sobre a dispensa da juntada de procuração ad judicia; e) A 

Requerente pleiteia, com fulcro no art. 319, inciso VII, do Diploma Adjetivo, 

que seja realizada audiência de autocomposição nesta comarca. Requer, 

ainda, que as intimações para comparecimento à Audiência sejam feitas 

na pessoa da Parte, dada as peculiaridades das atribuições defensoriais, 

com fulcro no art. 186, §2º, do CPC. f) A citação do réu para 

comparecimento na audiência e/ou apresentação de contestação. g) Ao 

final, seja JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE a apresente ação, para 

decretar o divórcio do casal, averbando-se a decisão na Certidão de 

Casamento, no competente Cartório de Registro Civil, para que produza os 

devidos e legais efeitos; h) A condenação do Requerido nas custas 

processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais, 

conforme artigo 85, §2º do Código de Processo Civil, em favor da 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, CNPJ nº 

02.528.193/0001-83, mediante depósito no Banco do Brasil, Agência no 

3834-2, conta corrente n° 1.041.050-3; Protesta provar o alegado por 

todos os meios de prova admitidos em direito, a serem apresentadas no 

momento oportuno, juntada de documentos, estudo psicossocial, bem 

como qualquer outra providência que Vossa Excelência considerar 

indispensável à resolução da lide, ficando tudo desde já requerido. Dá-se 

à causa o valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) apenas para 

efeitos fiscais.

Despacho/Decisão: Processo nº. 2065-93.2016.811.0108Código nº. 

54816Vistos etc.Processe-se em segredo de justiça, conforme determina 

o artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil.Verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal.Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no 

artigo 330 do Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no 

artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição inicial e sua 

emenda.Designo audiência de conciliação ou de mediação para o dia 21 de 

fevereiro de 2017, às 13h30min.Cite-se a parte requerida (art. 247, I, 

NCPC), com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, 

com antecedência mínima de 15 (quinze) dias para que compareça à 

audiência designada (art. 695, § 2º do NCPC), acompanhada de advogado, 

bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 

335.Havendo desinteresse pela ré na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou da ré à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

Autor (CPC art. 344).Saliento que o mandado deverá conter apenas os 

dados necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da 

petição inicial (art. 695, § 1º do NCPC.Defiro o pedido do benefício da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do NCPC.Havendo 

acordo entre as partes, remetam-se os autos ao MPE para manifestação, 

e, após, façam os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às providências. Tapurah/MT, 01 de dezembro 

de 2016.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALESSANDRA NEVES 

DE SOUSA, digitei.

Tapurah, 18 de junho de 2018

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63034 Nr: 1049-36.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraldo Ebertz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSSAMAI INDUSTRIAL FABRICAÇÃO DE 

SISTEMAS A VAPOR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cezar Krein - OAB:7350-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº: 1049-36.2018.811.0108 (Código nº 63034)

REQUERENTE: Iraldo Ebertz

REQUERIDO: Possamai Industrial Fabricação de Sistemas a Vapor Ltda.

VISTOS.

Considerando que havendo interesse de uma das partes na audiência de 

conciliação, esta é obrigatória (art. 334, §4º, I, do NCPC), designo 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 03/07/2018, às 14h30min, a ser 

realizada na Sala de Conciliação do Fórum da Comarca de Tapurah.

Intime-se o autor para a audiência na pessoa de seu Advogado (artigo 

334, § 3º, do CPC).

Cite-se o requerido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data da 
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audiência, cientificando-o de que poderá apresentar contestação nos 

casos e formas previstas no artigo 335 do CPC.

Havendo desinteresse na autocomposição de ambas as partes, esta 

deverá requerer o cancelamento da audiência ora designada por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência (artigo 334, § 5º, do CPC), caso em que, a partir do protocolo da 

referida petição, iniciará o prazo para oferecimento da contestação (artigo 

335, II, do CPC).

Advirta-se as partes que o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado, alertando-as, ainda, de que deverão estar 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (artigo 334, § 

8º e 9º, do CPC).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Tapurah (MT), 13 de junho de 2018.

 Melissa de Lima Araújo

 Juíza de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62335 Nr: 630-16.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEZER M. DE CASTRO ME, Eliezer Marino de 

Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Intime-se o cônjuge da parte Executada, caso a constrição recaia 

sobre bens imóveis.A executada será citada para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte 

(Art. 8º, da Lei nº. 6.830/80. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62897 Nr: 959-28.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ LORENZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVAN LEONARDO GETTEN, GEVESON 

LEANDRO GETTEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MENDES - 

OAB:66626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) CITE-SE e intime-se o executado para efetuar o pagamento do valor 

de R$ 106.804,83 (cento e seis mil, oitocentos e quatro reais e oitenta e 

três centavos), ou nomear bens à penhora, no prazo de 03 (três) dias, 

nos termos do artigo 335, I, do código de processo civil.Decorrido o prazo 

de três dias sem que tenham o executado efetuado o pagamento do 

débito, deverá o oficial de justiça, munido da 2ª via do mandado, proceder 

imediatamente à PENHORA e ao arresto de tantos bens quanto bastem 

para garantir a dívida, bem como a posterior AVALIAÇÃO dos bens, 

descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o Executado, 

através de seu advogado ou à sociedade de advogados a que ele 

pertença (art. 841, §1º, CPC). (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 58843 Nr: 1619-56.2017.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COGA PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON CARDERALLI, Rodrigo Carderalli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1619-56.2017.811.0108 (Código nº: 58843)

REQUERENTE: COGA PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

REQUERIDO: AILTON CARDERALLI E OUTRO.

AÇÃO MONITÓRIA

Vistos.

Recebo a inicial.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.

Cite-se o requerido para opor embargos à monitória, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis ou, no mesmo prazo, efetuar o pagamento do débito e 

de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, com isenção do pagamento de custas processuais, nos 

termos do art. 701, §1º, NCPC.

Caso não haja o cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (CPC, art. 701, 

§2º).

Cumpra-se promovendo as intimações necessárias.

Tapurah/MT, 13 de junho de 2018.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63074 Nr: 1069-27.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDODS, TDODS, MSDO, KGDODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1069-27.2018.811.0108 (Código nº: 63074)

EXEQUENTE: Marediane Souza de Oliveira

EXECUTADO: Roque Dias dos Santos

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Vistos.

Recebo a inicial.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.

Feito deverá tramitar em segredo de justiça.

Cite-se o executado para no prazo de 03 (três) dias efetuar o pagamento 

o débito alimentar ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, referente 

janeiro a março de 2018, bem como as que vencerem e venceram no 

curso de processo, sob pena de lhe ser decreta a prisão civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Tapurah/MT, 13 de junho de 2018.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62861 Nr: 939-37.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DAL PRA, MICHEL DE SOUZA DAL 

PRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) CITE-SE e intime-se o executado para efetuar o pagamento do valor 

de R$ 44.497,07 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e sete 

reais e sete centavos), ou nomear bens à penhora, no prazo de 03 (três) 

dias, nos termos do artigo 335, I, do código de processo civil.Decorrido o 

prazo de três dias sem que tenham o executado efetuado o pagamento do 

débito, deverá o oficial de justiça, munido da 2ª via do mandado, proceder 

imediatamente à PENHORA e ao arresto de tantos bens quanto bastem 

para garantir a dívida, bem como a posterior AVALIAÇÃO dos bens, 

descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o Executado, 

através de seu advogado ou à sociedade de advogados a que ele 

pertença (art. 841, §1º, CPC). (...)

Comarca da Terra Nova do Norte
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61542 Nr: 748-95.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LOPES, FLORISDETE DIAS LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONOFRE JOSE NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 748-95.2017.811.0085 (Código 61542)

Requerente: Jose Lopes e Florisdete Dias Lopes

Requerido: Onofre Jose Nogueira

Vistos.

DETERMINO que a Secretaria de Vara certifique acerca da tempestividade 

dos embargos de declaração opostos às fls. 100/100-v.

Considerando a certidão de fl. 103, DETERMINO a designação de audiência 

de conciliação, conforme pauta da conciliadora deste juízo.

Após, voltem-me os autos conclusos para ulteriores deliberações.

Cumpra-se.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 15 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 11449 Nr: 1014-39.2004.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMO, IO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDTNDN-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, Liliane Casadei - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16037

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que a sentença 

de fls. 145-147 Transitou em Julgado, bem como que impulsiono os autos 

para intimar a parte autora/exequente para pugnar o que entender de 

direito, no prazo de 30(trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 39777 Nr: 851-15.2011.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO GUIMARÃES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nesta data impulsiono os autos para intimação das 

partes acerca do inteiro teor do RPV/PRECATÓRIO expedido nos autos 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias nos moldes 

do artigo 11 da Resolução nº 458/2017 de 04.10.2017, do Conselho da 

Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 38172 Nr: 733-73.2010.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0, VAGNER SPIGUEL JUNIOR - OAB:OAB/MT 12.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nesta data impulsiono os autos para intimação das 

partes acerca do inteiro teor do RPV/PRECATÓRIO expedido nos autos 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias nos moldes 

do artigo 11 da Resolução nº 458/2017 de 04.10.2017, do Conselho da 

Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55010 Nr: 196-04.2015.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:OABMT Nº19063/O, MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nesta data impulsiono os autos para intimação das 

partes acerca do inteiro teor do RPV/PRECATÓRIO expedido nos autos 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias nos moldes 

do artigo 11 da Resolução nº 458/2017 de 04.10.2017, do Conselho da 

Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54856 Nr: 98-19.2015.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELY DE FATIMA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nesta data impulsiono os autos para intimação das 

partes acerca do inteiro teor do RPV/PRECATÓRIO expedido nos autos 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias nos moldes 

do artigo 11 da Resolução nº 458/2017 de 04.10.2017, do Conselho da 

Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53234 Nr: 392-08.2014.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nesta data impulsiono os autos para intimação das 

partes acerca do inteiro teor do RPV/PRECATÓRIO expedido nos autos 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias nos moldes 

do artigo 11 da Resolução nº 458/2017 de 04.10.2017, do Conselho da 

Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52838 Nr: 99-38.2014.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA LIMA FRANCISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nesta data impulsiono os autos para intimação das 

partes acerca do inteiro teor do RPV/PRECATÓRIO expedido nos autos 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias nos moldes 

do artigo 11 da Resolução nº 458/2017 de 04.10.2017, do Conselho da 

Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52238 Nr: 923-31.2013.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARECIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nesta data impulsiono os autos para intimação das 

partes acerca do inteiro teor do RPV/PRECATÓRIO expedido nos autos 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias nos moldes 

do artigo 11 da Resolução nº 458/2017 de 04.10.2017, do Conselho da 

Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52193 Nr: 877-42.2013.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA DE LIMA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nesta data impulsiono os autos para intimação das 

partes acerca do inteiro teor do RPV/PRECATÓRIO expedido nos autos 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias nos moldes 

do artigo 11 da Resolução nº 458/2017 de 04.10.2017, do Conselho da 

Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 37666 Nr: 227-97.2010.811.0085

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NEUSA ANGELA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nesta data impulsiono os autos para intimação das 

partes acerca do inteiro teor do RPV/PRECATÓRIO expedido nos autos 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias nos moldes 

do artigo 11 da Resolução nº 458/2017 de 04.10.2017, do Conselho da 

Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 31509 Nr: 180-02.2005.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APOLINÁRIO TOLEDO DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nesta data impulsiono os autos para intimação das 

partes acerca do inteiro teor do RPV/PRECATÓRIO expedido nos autos 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias nos moldes 

do artigo 11 da Resolução nº 458/2017 de 04.10.2017, do Conselho da 

Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 39491 Nr: 599-12.2011.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ IVO DE OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nesta data impulsiono os autos para intimação das 

partes acerca do inteiro teor do RPV/PRECATÓRIO expedido nos autos 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias nos moldes 

do artigo 11 da Resolução nº 458/2017 de 04.10.2017, do Conselho da 

Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 39903 Nr: 977-65.2011.811.0085

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIR TEREZINHA POMPER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nesta data impulsiono os autos para intimação das 

partes acerca do inteiro teor do RPV/PRECATÓRIO expedido nos autos 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias nos moldes 

do artigo 11 da Resolução nº 458/2017 de 04.10.2017, do Conselho da 

Justiça Federal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57561 Nr: 177-61.2016.811.0085

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOCIR DE SOUZA, OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 Certifico nos termos da Legislação Processual Vigente que a parte 

requerente devidamente intimada para se manifestar acerca da 

contestação acostada às fls. 32-38 e 39-46, apresentou 

TEMPESTIVAMENTE a impugnação à contestação acostada às fls. 

52-verso.

Certifico ainda que neste ato passo a INTIMAR as partes requeridas 

acerca da decisão acostada às fls. 51, a seguir transcrita, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se no interesse ou não da Audiência 

de conciliação: "(...)INTIME-SE as partes requeridas para que no prazo de 

05 (cinco) dias se manifeste no interesse ou não da audiência de 

conciliação. Cumpra-se. Às providências."

Publicado no DJE nº _____ em ___/___/____.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 3777 Nr: 328-08.2003.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junio Francisco.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simone Rezende da Silva - 

OAB:3.109/MT

 Outrossim, havendo arma/munições apreendidas nos autos e até o 

momento não houve pedido de restituição, desde já DETERMINO a remessa 

do armamento/munições ao Comando do Exército, para destruição ou 

doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, na 

forma do art. 25 da Lei 10.826/2003, regulamentado pelo art. 65 do 

Decreto 5.123/2004,  na redação dada pelo Decreto 

8.938/2016.Comunique-se à Direção do Foro para cumprimento, 

certificando-se nos autos.Por fim, havendo fiança recolhida, intime-se o 

acusado, pessoalmente ou por edital, para, em 15 (quinze) dias, requerer 

a devolução sob pena de perdimento, informando dados bancários para 

expedição de alvará para levantamento do valor. Não havendo 

requerimento de restituição, declaro, desde já, o perdimento da fiança 

recolhida em favor do conselho da comunidade.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 3192 Nr: 286-56.2003.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LEANDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:2.100

 Outrossim, havendo arma/munições apreendidas nos autos e até o 

momento não houve pedido de restituição, desde já DETERMINO a remessa 

do armamento/munições ao Comando do Exército, para destruição ou 

doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, na 

forma do art. 25 da Lei 10.826/2003, regulamentado pelo art. 65 do 

Decreto 5.123/2004,  na redação dada pelo Decreto 

8.938/2016.Comunique-se à Direção do Foro para cumprimento, 

certificando-se nos autos.Por fim, havendo fiança recolhida, intime-se o 

acusado, pessoalmente ou por edital, para, em 15 (quinze) dias, requerer 

a devolução sob pena de perdimento, informando dados bancários para 

expedição de alvará para levantamento do valor. Não havendo 

requerimento de restituição, declaro, desde já, o perdimento da fiança 

recolhida em favor do conselho da comunidade.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 3792 Nr: 331-60.2003.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Luiz Vieira, Juarez Jacianto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leila Tiola - OAB:2480/MT., 

Roberto Jonas de Macedo - OAB:3.565/MT

 Outrossim, havendo arma/munições apreendidas nos autos e até o 

momento não houve pedido de restituição, desde já DETERMINO a remessa 

do armamento/munições ao Comando do Exército, para destruição ou 

doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, na 

forma do art. 25 da Lei 10.826/2003, regulamentado pelo art. 65 do 

Decreto 5.123/2004,  na redação dada pelo Decreto 

8.938/2016.Comunique-se à Direção do Foro para cumprimento, 

certificando-se nos autos.Por fim, havendo fiança recolhida, intime-se o 

acusado, pessoalmente ou por edital, para, em 15 (quinze) dias, requerer 

a devolução sob pena de perdimento, informando dados bancários para 

expedição de alvará para levantamento do valor. Não havendo 

requerimento de restituição, declaro, desde já, o perdimento da fiança 

recolhida em favor do conselho da comunidade.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52621 Nr: 805-79.2013.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaime Duran

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Ladeira de Souza - 

OAB:OAB/10876-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se eventual decurso de prazo para manifestação das partes 

quanto ao laudo pericial apresentado.

Designo audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 

16.07.2018, às 13h00min.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59466 Nr: 49899-88.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elidivan Arriates de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervel Braga Francsco - 

OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8.834/MT

 DESPACHO

Vistos.

Diante da suspensão das atividades do Núcleo da Defensoria Pública 

nesta Comarca, por meio da Portaria nº 779/2017/DPG, nomeio o Dr. 

Robervelt Braga Francisco, OAB/MT nº 8834, para patrocinar a defesa do 

réu nos autos, devendo apresentar defesa no prazo legal.

Os honorários advocatícios serão arbitrados ao final, conforme o trabalho 

desempenhado e de acordo com a tabela de honorários atualizada da 

OAB/MT.

Intime-se o causídico nomeado para que assuma o compromisso, 

manifestando-se no prazo de 15 (quinze) dias, ou aponte o desinteresse 

no encargo no mesmo prazo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59466 Nr: 49899-88.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elidivan Arriates de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervel Braga Francsco - 

OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8.834/MT

 DECISÃO

Recebimento de denúncia

Vistos em correição.

A denúncia deve expor de forma individualizada a conduta do acusado, 

com a qualificação deste ou esclarecimentos pelos quais se possa 

identificá-lo, a classificação do crime e, se necessário, o rol de 

testemunhas, preenchendo, assim, os requisitos do art. 41, do Código de 

Processo Penal:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com 

todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou 

esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do 

crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

É necessário, apenas, que de sua leitura se possa vislumbrar todos os 

elementos indispensáveis à existência de crime em tese, de modo a 

permitir o devido processo legal, como cláusula de garantia que é para a 

proteção dos direitos do cidadão frente ao Estado proporcionando um 

processo justo e equitativo (art. 5º, LV da Constituição Federal).

Lado outro, a denúncia somente pode ser rejeitada quando ficar 

comprovada sua manifesta inépcia, faltar pressuposto processual ou 

condição para o exercício da ação penal ou, ainda, faltar justa causa para 

o exercício dessa ação, consoante art. 395 do Código de Processo Penal:
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Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:

I - for manifestamente inepta;

II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação 

penal;

III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.

Em resumo, caso se encontre presente alguma das situações alhures 

mencionadas a denúncia deve ser rejeitada de plano, porém, também é 

certo afirmar que isso deve ser verificável desde logo e sem a 

necessidade de produção probatória.

Partindo desses pressupostos, observo que a presente denúncia 

preenche os requisitos do mencionado art. 41 do Código de Processo 

Penal, estando comprovada a materialidade do crime e que há, pelo menos 

por enquanto, um suporte probatório mínimo (elementos constantes do 

inquérito policial e demais documentos juntados aos autos), de forma que 

surgem indícios em relação a autoria imputada ao acusado.

Ressalto, ainda que não é verificável, de plano, nenhuma das situações 

previstas nos incisos I a III do art. 395 do Código de Processo Penal.

Com efeito, o juízo positivo de admissibilidade da acusação penal deve ser 

analisado em relação à presença da materialidade do crime e de indícios 

de autoria considerando, portanto, um substrato fático probatório mínimo e 

suficiente para o recebimento da denúncia, exatamente como ocorre no 

caso dos autos (Nesse sentido: Inq. 2578/PA – Relator: Min. Ricardo 

Lewandowski – julgamento: 06/08/2009 – Órgão Julgador: Tribunal 

Pleno/STF).

 Posto isso, recebo a denúncia, na forma do que prevê o art. 396 do 

Código de Processo Penal:

Art. 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou 

queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a 

citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Assim sendo, determino que sejam adotadas as seguintes providências:

1 – Proceda-se à citação do(s) acusado(s) para que responda(m) a 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias. Faça constar do mandado que 

na resposta o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396-A do Código de 

Processo Penal). Faça constar, ainda, que não apresentada a resposta no 

prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, será 

nomeado um para patrocinar sua defesa (§ 2º do art. 396-A do Código de 

Processo Penal);

2 – Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o(s) acusado(s), 

citado(s), não constituir(e)m defensor, dê-se vistas à Defensoria Pública 

para defesa do(s) réu(s).

 3 – Apresentada a defesa e sendo arguida preliminar ou apresentado 

documento, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação (Código de 

Processo Penal – art. 409).

4 – Expeça-se certidão criminal circunstanciada e requisitem-se as 

certidões de antecedentes criminais, conforme pedido pelo Ministério 

Público e conforme o art. 1.373, II, da CNGC.

5 – Comunique-se o recebimento da denúncia ao Distribuidor, ao Instituto 

de Identificação e, quando for o caso, à delegacia de polícia de onde se 

originou o inquérito, bem como a alimentação do banco de dados do 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), nos moldes do art. 

1.373, III, da CNGC.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116874 Nr: 1569-48.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: F. JANANI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VERA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO ROBERTO DIAS 

CASAGRANDE - OAB:55427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o (a) Advogado(a) da parte autora, da designação da Audiência 

de conciliação para o dia 22 de AGOSTO de 2018, às 09h00min, neste 

Juízo, bem como para QUE PROVIDENCIE O COMPARECIMENTO DA 

AUTORA à audiência, conforme decisão proferida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 111097 Nr: 834-49.2016.811.0102

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE VILMAR CAPOANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INA GRAMKOW - 

OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA (REF. 30).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121057 Nr: 379-16.2018.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FERREIRA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Exequente para se manifestar sobre a certidão do 

Oficial de Justiça (Ref.16).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121155 Nr: 440-71.2018.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADEU DONATTI & CIA LTDA- ME, SALETE 

IZABEL TELO DONATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:208.53-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente para depositar o valor de 10 diligências 

urbanas, nos termos da certidão ref.13.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 120525 Nr: 173-02.2018.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJA TRANSPORTADORA LTDA - ME, SALETE 

IZABEL TELO DONATTI, TADEU DONATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Exequente para depositar o valor de 10 diligências 

urbanas, nos termos da certidão Ref.13.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 120355 Nr: 109-89.2018.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.C. PEÇAS E MECÂNICA AGRÍCOLA LTDA, 

JOSLEI CARANHATTO SABBI, ALAN RODRIGO CARANHATTO SABBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 
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OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente para se manifestar sobre a certidão do 

Oficial de Justiça (Ref.17).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121259 Nr: 480-53.2018.811.0102

 AÇÃO: Cautelar Inominada Criminal->Medidas Cautelares->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPCDVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FADO, FADOS, FESR, MMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728, ROBERTO CARLOS DAMBRÓS - OAB:13154, ROBERTO DE 

OLIVEIRA - OAB:19069/O

 Nos termos da legislação vigente, Intimo o Advogado ROBERTO DE 

OLIVEIRA, para no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, proceder a 

devolução dos autos em Cartório, sob pena de busca e apreensão e 

demais sanções cabíveis à espécie.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121154 Nr: 439-86.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CTDM, LB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT-4.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora para providenciar o pagamento das 

02 (duas) diligências efetuadas pelo Oficial de Justiça, para cumprimento 

do mandado, conforme certidão acostada nos autos, por meio de guia 

emitida no Portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 07/2017-CGJ, devendo 

proceder a juntada nos autos de cópia da guia e comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 115956 Nr: 1200-54.2017.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BHMDL-M, ANGELA DOS SANTOS MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLY DE MOURA NOGUEIRA 

- OAB:17585

 INTIMAÇÃO do executado da aceitação da requerente quanto À proposta 

de parcelamento (ref.31), bem como para que inicie o cumprimento da 

obrigação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 122806 Nr: 1251-31.2018.811.0102

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIONES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS PINTO DE OLIVEIRA, PAULO 

PINTO DE OLIVEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B/MT, MATHIS HALEY - OAB:22.764, WALTER DJONES 

RAPUANO - OAB:16505/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de 

CITAÇÃO do requerido LUIZ CARLOS PINTO DE OLIVEIRA, por meio de 

guia, emitida no Portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 108020 Nr: 1359-65.2015.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON MARQUES MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA R. PETRAROLI - 

OAB:SP 130.291, VICTOR JOSE PETRAROLI NETO - OAB:SP 31.464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o (a) Advogado(a) da parte autora, da designação da Audiência 

de conciliação para o dia 22 de AGOSTO de 2018, às 09h20min, neste 

Juízo, bem como para QUE PROVIDENCIE O COMPARECIMENTO DA 

AUTORA à audiência, conforme decisão proferida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121363 Nr: 513-43.2018.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:208.53-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Autora, para que no prazo legal informe o atual 

endereço da parte requerida.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71025 Nr: 130-12.2011.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO NUNES, GERALDINO POLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALVARO NUNES, Cpf: 94084980382, Rg: 

1503069-5, Filiação: Maria dos Remedios Nunes, brasileiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

denuncia ÁLVARO NUNES pela prática da conduta capitulada no artigo 14, 

da Lei 10.826/2003, e GERALDINO POLO, pela prática do crime tipificado 

no artigo 180, caput, do CP.

Despacho: Autos nº: 130-12.2011.811.0102 Código n°: 71025Vistos, etc.A 

citação por edital somente pode ser concretizada quando a parte esgotar 

todos os meios possíveis para localização do acusado.É o caso, dos 

autos, uma vez que as tentativas de citação do denunciado restaram 

infrutífera, não se tendo logrado êxito na busca de novos endereços, 

estando o réu, portanto, em local incerto e não sabido.Assim, DEFIRO o 

pedido ministerial à ref. 32, pelo que CITE-SE o acusado ALVARO NUNES 

por edital, nos termos do artigo 361 do Código de Processo Penal, pelo 

prazo de 15 (quinze) dias.CIÊNCIA ao Ministério Público.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Vera-MT, 14 de junho de 2018.Adalto Quintino da 

SilvaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, PAULA DE SÁ PEREIRA, 

digitei.

Vera, 15 de junho de 2018

Paula de Sá Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120618 Nr: 199-97.2018.811.0102

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VTM, VAT, VM, EAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NARDI - 

OAB:24204/O, DOUGLAS SILAS DE PADUA ALVES - OAB:19984/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 40 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VANUSA TERESINHA MACHADO, Cpf: 

02731692111, Rg: 19052855, Filiação: Elci Teresinha Machado e João 

Maria Machado, data de nascimento: 11/01/1989, natural de Sinop-MT, 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS. FINALIDADE: CITAÇÃO 

DOS RÉUS AUSENTES, incertos, desconhecidos e eventuais 

interessados, dos termos da ação de inventário, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem resposta, 

caso queiram, sob pena de serem considerados como verdadeiros os 

fatos afirmados pelo requerente

Resumo da Inicial: Os requerentes na qualidade de filhas e companheiro e 

atendendo ao disposto no artigo 610 e seguintes do Código de Processo 

Civil, deseja promover o INVENTÁRIO e partilha dos bens, em cuja posse e 

administração esta pela filha Vanusa Teresinha Machado

Despacho/Decisão: Autos n.199-97.2018.811.0102Código n . 

120618Vistos, etc.PROCESSE-SE o Inventário. NOMEIO inventariante 

Vanusa Terezinha Machado, que deverá prestar compromisso, no prazo 

de 05 (cinco) dias, de bem e fielmente desempenhar o cargo (art. 617, 

parágrafo único do CPC). Prestado o compromisso, apresente o 

inventariante, no prazo de 20 (vinte) dias, as primeiras declarações, das 

quais se lavrará termo circunstanciado (art. 620 do CPC). Vindo as 

primeiras declarações, CITEM-SE os interessados por Oficial de Justiça, 

inclusive a Fazenda Pública Estadual (art. 626 do CPC). Por edital, com 

prazo de 40 (quarenta) dias, todos os demais. Concluídas as citações, as 

partes terão vista dos autos, em cartório e pelo prazo comum de 15 

(quinze) dias, para se manifestarem sobre as primeiras declarações (art. 

627 do CPC).De outro lado, considerando que um dos herdeiros é menor, 

necessária se faz a nomeação de curador especial nos termos do art. 72, 

I, do CPC. Assim considerando que dentre as funções institucionais da 

Defensoria Pública, segundo o artigo 4º , XVI, da Lei Complementar nº 80, 

de 1994, incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009, está o exercício 

da curadoria especial nos casos previstos em lei, NOMEIO como curadora 

especial a Defensoria Pública local, para defender os interesses de Elaine 

Alves Teles.INTIME-SE a Defensoria Pública da presente nomeação. 

DEFIRO, por hora, os benefícios da justiça gratuita.INTIMEM-SE.CIÊNCIA ao 

Ministério Público.EXPEÇA-SE o necessário nos presentes autos.Vera/MT, 

02 de fevereiro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ILDA JÚLIA SANTOS DE 

BRITO, digitei.

Vera, 18 de junho de 2018

Paula de Sá Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121710 Nr: 673-68.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO EDUARDO SOARES RODRIGUES, 

FABIANO ANDREY DE OLIVEIRA, MARCOS MARTINS FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO DE OLIVEIRA - 

OAB:19069/O

 INTIMAR O ADVOGADO DR. ROBERTO DE OLIVEIRA, OAB/MT 19.069, 

PARA, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, APRESENTAR RESPOSTA À 

ACUSAÇÃO EM RELAÇAÕ AO DENUNCIADO FABIANO ANDREY DE 

OLIVEIRA, CONFORME CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA JUNTADA À 

REF. 104.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 117419 Nr: 1800-75.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR BAREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA VANDERLEI 

POMMER SENN - OAB:14810, CAMILA DILL ROSSETO - OAB:19905/O

 INTIMAR OS ADVOGADOS DA PARTE REQUERIDA DO INTEIRO TEOR DA 

SENTENÇA A SEGUIR TRANSCRITA: "Autos nº: 1800-75.2017.811.0102

Código n°: 117419

Vistos, etc.

Trata-se de ação de ação civil pública por dano ambiental proposta pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Moacir Barea.

No decorrer da ação, o Ministério Público informou nos autos que as 

partes transacionaram acerca do objeto da ação (ref. 23).

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

O instrumento do acordo à ref. 27 está em ordem, e, pois, apto a merecer 

homologação.

Desse modo, considerando a manifestação de vontade das partes, 

HOMOLOGO o acordo por elas celebrado, pelo que JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, III, “b”, do 

Código de Processo Civil.

Por conseguinte, DETERMINO o cancelamento da audiência designada 

para a data de 13/04/2018.

Deixo de dispor quanto às custas, vez que estas não foram adiantadas 

(art. 18, Lei nº 7.347/1985).

Cada parte arcará com os respectivos honorários advocatícios (artigo 90, 

§2° do CPC).

OFICIE-SE a 1° Câmara de Direito Público e Coletivo do TJ-MT quanto a 

homologação do acordo realizado entre as partes.

Após o trânsito em julgado, DÊ-SE vista à parte autora para manifestar 

quanto aos documentos juntados pelo requerido, no que concerne ao 

cumprimento do acordo (ref. 26).

 Nada sendo requerido, CERTIFIQUE-SE e encaminhem os autos a CAA.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Vera-MT, 12 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116834 Nr: 1547-87.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BILIBIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA VANDERLEI 

POMMER SENN - OAB:14810, CAMILA DILL ROSSETO - OAB:19905/O

 INTIMAR OS ADVOGADOS DA PARTE REQUERIDA NO INTEIRO TEOR DA 

SENTENÇA A SEGUIR TRANSCRITA: "Autos nº: 1547-87.2017.811.0102

Código n°: 116834

Vistos, etc.

Trata-se de ação de ação civil pública por dano ambiental proposta pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Rafael Bilibio.

Em audiência de conciliação realizada em 02/03/2018 (ref. 26) as partes 

transacionaram acerca do objeto da ação.

 Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

O instrumento do acordo à ref. 26 está em ordem, e, pois, apto a merecer 
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homologação.

Desse modo, considerando a manifestação de vontade das partes, 

HOMOLOGO o acordo por elas celebrado, pelo que JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, III, “b”, do 

Código de Processo Civil.

Deixo de dispor quanto às custas, vez que estas não foram adiantadas 

(art. 18, Lei nº 7.347/1985).

Cada parte arcará com os respectivos honorários advocatícios (artigo 90, 

§2° do CPC).

OFICIE-SE a 2° Câmara de Direito Público e Coletivo do TJ-MT quanto a 

homologação do acordo realizado entre as partes.

Após o trânsito em julgado, DÊ-SE vista à parte autora para promover o de 

direito no prazo de 10 (dez) dias. Nada sendo requerido, CERTIFIQUE-SE e 

encaminhem os autos a CAA.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Vera-MT, 04 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 103388 Nr: 1151-18.2014.811.0102

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DE LIBERALI, ERMELINA CORDEIRO DE 

LIBERALI, NEDSON DONIZETE DE LIBERALI, KELLY FRANCIELI GRISA DE 

LIBERALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:MT 17.596, DARI LEOBET JUNIOR - OAB:MT 21.919, JIANCARLO 

LEOBET - OAB:10718, JOYCE CARLA M. DE ANDRADE HEEMANN - 

OAB:8723 MT, RUI HEEMANN JUNIOR - OAB:MT/15.326

 Intimar o(a) Advogado(a) dos Requeridos para cumprimento da liminar, 

conforme decisão de fl. 917.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100691 Nr: 890-24.2012.811.0102

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANILTO PEDROSO DE QUADROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) Advogado(a) do Autor acerca do desarquivamento dos autos, 

requerido à fl. 110.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101870 Nr: 1084-87.2013.811.0102

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VEMZT, CZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDFDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Marques Pintado - 

OAB:MT0017934, ERICA ALVES DINIZ PORFIRIO - OAB:MT0014027, 

ROBERTO CARLOS DAMBRÓS - OAB:13154

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLA PORTO DA SILVA - 

OAB:18939, MARLY DE MOURA NOGUEIRA - OAB:17585

 Intimar o(a) Advogado(a) do Autor para, no prazo legal, informar se 

houve cumprimento integral da decisão judicial de fl. 127.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100407 Nr: 621-82.2012.811.0102

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORIMAR JOÃO GONZATTO, ALZIRA ROTILLE 

GONZATTO, ESPÓLIO DE ALBERTO GONZATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:261030/SP

 Intimar o(a) Advogado(a) do Autor acerca do desarquivamento dos autos, 

requerido à fl. 176.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101713 Nr: 938-46.2013.811.0102

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO ANTONIO VEDANA, VILMA TERESINHA 

BARRETA VEDANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO AMARO RODRIGUES 

- OAB:OAB/MG 84.933, MARCOS EDMAR RAMOS ALVARES 

RODRIGUES - OAB:OAB/MG 110.856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) Advogado(a) do Autor acerca do desarquivamento dos autos, 

conforme requerido à fl. 179.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100358 Nr: 572-41.2012.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CECL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francislei de Souza 

Castanha - OAB:67.450 OAB/PR, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:OAB/MT 13.079

 Intimar o(a) Advogado(a) da Autora, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

dê impulso ao feito, sendo seu silêncio interpretado como quitação do 

débito, conforme despacho de fl. 37.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 72213 Nr: 180-04.2012.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILMA DE SOUZA RIBEIRO ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VERA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELMA ZAMBIASI - 

OAB:14471-A/MT, MARCIA ANA ZAMBIAZI - OAB:11106-A/MT, 

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - OAB:7429/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLINDO JOSÉ VOGEL - 

OAB:5.360-A, WANTUIL FERNANDES JÚNIOR - OAB:10705 MT

 Intimação do Advogado da parte Autora, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se em relação ao Laudo Pericial juntado às fls 247/258, 

conforme despacho de fls. 222/222V.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101479 Nr: 712-41.2013.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LAURINDO GOMES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912

 Intimar o(a) Advogado(a) doExecutado da r. Sentença proferida nos 

autos à fl. 50 , a seguir transcrita: "Autos nº: 712-41.2013.811.0102

Código n°: 101479Vistos.Trata-se de execução fiscal movida pela 

Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, em face de JoséLaurindo 
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Gomes Neto, ambos devidamente qualificados nos autos.No curso do 

processo, a parte informou que a executadarealizou o pagamento integral 

do débito objeto da ação, razão pela qual pugnou pela extinção do feito (fl. 

49). Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.Como de conhecimento, as causas de 

extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do 

CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando 

for declarada por sentença. Tal regra aplica-se, inclusive, aos executivos 

fiscais (art. 1.º da LEF).No caso dos autos, verifico que, de fato, houve a 

quitação do débito, conforme petição de fl. 49, assim, via de 

consequência, cabível a extinção da execução fiscal.Diante disso, 

EXTINGO o executivo fiscal, nos termos do art. 924, inc. II e o art. 925 do 

CPC.Sem custas a ressarcir, pois a exequente é isenta (art. 39, LEF).Sem 

honorários.Após o trânsito em julgado, procedidas às anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVEM-SE os autos.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Vera/MT, 19 janeiro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito"
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                     ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA 
 

 
PORTARIA Nº 36/2018/DF   
 
A MM. Juíza de Direito Diretora em substituição legal do Foro da Comarca de Tangará da Serra, 
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc... 

  
CONSIDERANDO o teor do Ofício Circular n. 176/2018 que noticia a permuta de plantões entre os 
Magistrados Dra. Leilamar Aparecida Rodrigues e Dr. Anderson Gomes Junqueira; 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1° - Retificar, em parte, a Portaria nº 032/2018/DF que estabelece a escala de plantão dos Juízes, 
Gestores Judiciários e Oficiais de Justiça para o mês de Junho, a saber: 

 
 

         II - JUÍZES E GESTORES DO POLO 
 

DATA 
 

JUIZ SERVIDOR 

15/06 (19h) 
a 
18/06 (12h) 

Dr. Anderson Gomes Junqueira 
(3ª Vara Cível) 

Luzilene Araujo Pimentel 

 
 
 

 
Art. 2º - Determinar a fixação da presente no átrio do Fórum da Comarca, bem como, encaminhar 
cópia ao Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil, Defensoria Pública, Delegacia 
Municipal, Delegacia Regional, Comando da Polícia Militar. 

 
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor a partir de sua homologação.  
Publique-se. Cientifique-se e Cumpra-se, expedindo o necessário.  

 
Tangará da Serra, 13 de junho de 2018. 

 
 

LEILAMAR APARECIDA RODRIGUES 
Juíza de Direito Diretora em substituição legal 
 
 
 
 
 

Telefone do Plantão (65) 9 9237.3629 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES 
 

 
PORTARIA Nº 50/2018/DF 
   
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR LEONÍSIO SALLES DE ABREU 
JÚNIOR Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Chapada dos Guimarães, Estado 
de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc. 
CONSIDERANDO o Provimento nº 10/2016/CM que estabelece o plantão regional do 
primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1° - Estabelecer a escala de plantão semanal dos Juízes e Gestores Judiciários para o 
mês de JULHO/2018, a saber: 

 
 JUÍZES E GESTORES DA COMARCA  

 
DATA 
 

JUIZ GESTOR 

2/7/12h) a 6/7(19h) Dr. Leonísio Salles de 
Abreu Júnior 
(1ª  Vara Cível e Criminal ) 

Edithe Benedita de 
Siqueira 

9/7 (12h)a 13/7 (19h)  Dr.Marco Antonio 
Canavarros dos Santos 
(2ª  Vara Cível e Criminal ) 

Madalena de Moraes 
Savassa Neves   

16/7 (12h) a 20/7(19h) Dr. Leonísio Salles de 
Abreu Júnior 
(1ª  Vara Cível e Criminal ) 

Ivanete Loverde 
Mazocco 

23/7(12h) a 27/7(19h) Dr.Marco Antonio 
Canavarros dos Santos 
(2ª  Vara Cível e Criminal ) 

Luciana Marques 
Gobbi Rozin  

30/7/12h Dr. Leonísio Salles de 
Abreu Júnior 
(1ª  Vara Cível e Criminal ) 

Edithe Benedita de 
Siqueira  

   
 

 
 
 
Art. 2º - Informar o telefone dos Assessores de Gabinete desta Comarca, a saber:  

 
JUÍZOS ASSESSORES TELEFONE 

1ª Vara Cível e Criminal  Adriana Roberti 
 

Vinícius Freitas França 

(65)99216-0733 
(65)99811-7959 

2ª Vara Cível e Criminal  Diego Henrique dos Santos 
Plazezwski 
Lauany Cristina Coelho 
Caldas Silveira Souza 

(65)99630-6658 
65 – 99343-0882 

 

Telefone do Plantão (65) 99244-6595 
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Art. 3º - Determinar a fixação da presente no átrio do Fórum da Comarca, bem como, 
encaminhar cópia ao Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil, Defensoria 
Pública, Delegacia Municipal, Delegacia Regional, Comando da Polícia Militar. 
 
Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação. Publique-se. 
Cientifique-se e Cumpra-se.  
 
Chapada dos Guimarães, 18 de junho de 2018 
 
Leonísio Salles de Abreu Júnior  
Juiz de Direito Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE JACIARA  
 

 
PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO NO SERVIÇO VOLUNTÁRIO DE 
AGENTE COMUNITÁRIO DE JUSTIÇA E CIDADANIA (JUSTIÇA COMUNITÁRIA) 
DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 

 
Edital n.º 06/2018/JC/PRES – Prova: 26.5.18 
 
 
 

GABARITO PROVISÓRIO 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Laura Dorilêo Cândido 
Juíza de Direito Diretora do Foro 

01 B 
02 A 
03 A  
04 A 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE JAURU 

PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIO DE NÍVEL SUPERIOR 
EM DIREITO DA COMARCA DE JAURU – PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO 
GROSSO 

 
EDITAL nº 005/2018-DF 
 
A Excelentíssima Senhora Doutora Angela Maria Janczeski Góes, Juíza de Direito Diretora 
do Foro da Comarca de Jauru, no uso de suas atribuições legais, torna público a lista das 
inscrições deferidas para o Processo Seletivo de cadastro reserva para recrutamento de 
Estagiários de Nível Superior em Direito da Comarca de Jauru/MT. 

 
INSCRIÇÃO CANDIDATOS SITUAÇÃO 

01 STÉFANO TIAGO ANTUNES FERREIRA DEFERIDA 

02 MALINY DA SILVA ROVEDA DE AQUINO DEFERIDA 

03 ISABELY GOMES AZEVEDO DEFERIDA 

04 AMADERI STEFANY DA CRUZ DEFERIDA 

05 ANDERSON ALVARO ALVES DE ALMEIDA DEFERIDA 

06 HIGOR AUGUSTO DE SOUZA GREGÓRIO DEFERIDA 

07 GABRIEL DAVID GOMES DEFERIDA 

08 ANA CAROLNE JOSÉ DA COSTA OLIVEIRA DEFERIDA 

09 GABRIELLY SILVA ALBÉFARO DEFERIDA 

10 RAIANY FERREIRA DUTRA DEFERIDA 

11 RHILLARY MILLEID TOSTA DEFERIDA 

12 BRYAN MYGUEL JESUS ASSUNÇÃO DEFERIDA 

13 DENYS CARVALHO FIRMINO DEFERIDA 

14 PERLA MIRELLA DO PILAR DEFERIDA 

15 ROMÁRIO DA SILVA MOREIRA  DEFERIDA 

16 LETÍCIA MONISE LANA GOMES DEFERIDA 

17 KLITYA STÉFFANI MAULAZ OLIVEIRA DEFERIDA 

 

Publique-se.  

Jauru, 19 de junho de 2018. 

Angela Maria Janczeski Góes 
Juíza de Direito Diretor do Foro 
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